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Bismilllahirrahmanirrahim

Kitabın içindeki yazılar gazetelerde yayınlanmış yazılardır. 

Kur’an: Okumak, anlamak, anlatmak ve Kur’an ahlakı ile 
yaşamak için, Allah’ın insanlara gönderdiği Kitab.

Kıymetli Okuyucularım,

Allah’ı, Kur’an’ı, Efendimiz Hz. Muhammed’i ve insanı özet 
olarak anlatmaya çalıştığım tüm yazılarımda: Allah, Kur’an, 
Efendimiz ve insan için Kur’an yansımaları bulacaksınız. Dilerim 
bu yansımalardan nasiplenir ve Kur’an meali okur ve doğruyu 
bulursunuz.
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KUR’AN AYETLER VE İNSAN

Bu yazı serisinin her biri tadımlıktır.

Amacı : Kur’an meali okumayı özendirmektir.

Kur’an Yüce Allah’ın öğüdü, hava ve sudan daha değerli bir 
nimettir.

Bu nimetle beslenen insan dünyada ve ahirette mutlu yaşar.

Bismillahirrahmanirrahim,

“Andolsun, biz Kur’an-ı düşünüp öğüt almak için 
kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur ?”

Kamer suresi 17–22–32-40. ayetler.
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Kıymetli okuyucularım, 

Sizlere bu köşede çeşitli konuları Kur’an penceresinden (namaz, 
ibadet, adalet, ahlak gibi) anlatmaya çalıştım. Ben bir ilahiyatçı 
değilim. Ben yaşlı bir gazeteciyim. İslam’ı çocukluğumdan beri 
öğrenmeye çalışan Allah’ın sade bir kulu olmaya çalışıyorum. 
Yıl boyu yazılarımı okuyanlardan Allah razı olsun, “Yazılarını 
kolayca anlıyoruz” mesajları alıyorum. Niğde’de karşılaştığım 
ve tanıdığım, tanımadığım insanlardan aynı bilgileri almaktayım, 
ben kendilerine kalbi teşekkürleri sunuyor ve okurlarımla 
birlikte tüm ümmeti Muhammed’e hayır dualarımı yolluyorum… 
Yazılarımın ana başlığında her defa yayınlanan “Bu yazı 
serisinin amacı, Kur’an mealini okumayı özendirmektir” 
dileğime uyan okuyucularım, kazananlardır. Bu amacım 
bir tek okuyucuma bile ulaşmış ise, Allah’ a çok çok 
şükür borçlu olduğumu düşünüyor ve şükrederek, Yüce 
Rabbimden şükrümü arttırmasını diliyorum...
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Kitabın amacı da aynıdır. Yazılarımı karşılıksız yazmaya gücüm 
yettiğince devam edeceğim İnşallah. Bu yazı serisini her gün 
değil haftada birkaç gün yetiştirebileceğim ve bu yazılar tadımlık 
olacak... Yazılarımda, başta yüce Kur’an meali olmak üzere, 
pek çok yerli ve yabancı din âlimlerinin tefsirlerinden ve özel 
eserlerinden yararlanmaktayım ve dinimizi insanlara öğretmeye 
çalışan bu sağ ve ölmüş din adamlarına rahmet okuyorum.

Bu yazı serimizde öncelikle namaz surelerinden başlamak 
istiyorum. 

Biliyorsunuz namaz dinimizin direğidir. Namaz konusunu iyi 
değerlendiren Müslüman kardeşimin, Kur’an mealini en az iki 
defa okumak isteyeceğini düşünüyorum... Kur’an Allah’ın emir 
ve yasaklarını anlatırken, her hecesinde Allah’ı anlatır ve Allah’ı 
anmak en büyük ibadettir. İşte bunun için Müslüman kardeşim 
sen Kur’an mealini oku ve varacağın tad için Allah’a şükür et 
diye dua ediyorum. 

Namaz, Yüce Kur’an’ın yüzlerce ayetinde hiçbir yoruma ihtiyaç 
kalmaksızın açık ve net bir şekilde anlatılmaktadır. Namaz için 
sadece okuryazar olan bir Müslüman’ın da anlayacağı bir dil 
kullanılmıştır. Kur’an meali okuyarak, kulaktan dolma namaz 
bilgi yanlışlarınızı düzeltebilirsiniz.

Yüce Allah, Ta-Ha suresinin 132. ayetinde efendimize şu 
emri vermektedir. “Ey Muhammed; ailene namazı emret 
ve kendin de onda devamlı ol.” Aynı surenin 14. ayetinde 
de Musa peygamber’e şu emri vermiştir. “Şüphe yok ki ben 
Allah’ım. Ben’den başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana 
ibadet et ve Ben’i anmak için namaz kıl”. Bu ve buna 
benzer emirler inananlar içindir. Özellikle namaz, Müslüman’ım 
diyen için yerine getirilmesi gereken bir farzdır, Allah’ın kesin 
emridir. Aile reisi bu farzı yerine getirme sorumluluğunda 
olduğu gibi, ailesine ve çocuklarına da öğretmekle yükümlü 
ve denetiminden de sorumludur. İslam’ın sağlam dayanağı bu 
ahlakın yerleşmesinden geçer.

Sabah ezanla birlikte yatağından kalkan Müslüman, 
Bismillahirahmanirrahim der ve kendisine namaza kalkmayı 
nasip eden Allah’a şükür ederek Elhamdulillahirrabbilalemin 
demesi ne kadar güzeldir. Sabah namazı için Kur’an’da özel 
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bir ayet vardır. “Sabah namazına melekler şahit olurlar 
“ İsra suresi 78. ayet. İnsanın tüm hareketlerini kayıt eden 
ve hafaza melekleri denen melekler her zaman vardır ve 
her şeyi kaydeder ve her şeye şahit olurlar. Bu ayetteki şahit 
kelimesinin anlamı, sabah namazının değerine vurgu yapmak 
içindir. Sabahın sessizliği, dinlenmiş beyin ve iman dolu kalp ile 
namaza durmak ve Allah ile konuşmak inanan bir insan için gün 
boyu çalışmasında enerji neşe kaynağı.

Namaz, Allah’ı anmak - zikretmek içindir. Namaz kılmak, Allah’ı 
anmak en büyük ibadettir. Namaz, Müslüman’ın arınma ve 
temizlenme nimetidir ve ihmal edilmesi asla doğru değildir. 
Namaz, Müslüman’ın her halinde yerine getirilmesi gereken 
bir farzdır, felç olsa dahi, ima ile namazı kılacaktır. Yüce Allah 
Ankebut suresinin 45. ayetinde şöyle emretmektedir. “Ey 
Muhammed kitaba sana vahyolunanı oku ve namaz kıl. 
Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan kötülükten alıkor. Allah’ı 
anmak en büyük ibadettir.”

Allah’ın anılmaya hiçbir şekil ve şartta ihtiyacı yoktur. Namaz, 
vaktinde kılınacaktır. Allah’ı anmaya namaza duran insanın 
Allah’a yönelmesi ve her şeyi bir tarafa bırakarak namaza 
başlaması, gerçek manada namaz olmaktadır. 

Namazda dünya işlerine namaz boyunca mümkün mertebe 
ara verilecek ve sadece namazın değeri düşünülerek ne 
okuduğunun anlamını bilecektir. Ne okuduğunun manasını 
bilmek, namaza dünya işlerinin karışmasını önleyecektir.

Tüm yaratılmışlar, Allah’ı anmak ve zikretmek için yaratılmışlardır 
ve yaratılmışlarda insan için değerli bilgiler vardır. “Kesin olarak 
inananlar için yeryüzünde ayetler vardır” diye bilgi vermektedir 
yüce Rabbimiz. İnanan ve düşünenler, yani insanlar içindir 
nimetler. Dünyanın her tarafında insan için verilmiş nimetler 
vardır, sayısız nimetler... dağlar, denizler, bitkiler ve daha 
niceleri, hepsi de insan için bilgiler ve ayetler. İnsan için bu koca 
dünya, tüm nimetleriyle insana emanet bu dünya ve nimetlerin 
hepsi de kendi dillerinde Allah’ı anıyor zikrediyor. Araştıran, 
düşünen ve anlayan kullar için sonsuz imkân, güzellikler hep 
anlaşılmak ve Allah’ı tanıyarak O’nun emirlerine boyun eğerek 
Müslüman olunması içindir.
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İnsan dünyanın nimetleri ve güzellikleriyle bütünleşerek 
Allah’ı zikretmek ve ibadet için yaratılmıştır. Allah bu dünyada 
okurlarıma namaz nasip etsin diye dua ederim.

Namaz, Kelime-i Şahadet’in onaylanması anlamındadır. 
Yani Allah’ın varlığı ve birliği ile Muhammed’in O’nun elçisi 
olduğunun tasdikidir. Oturuşta Kelime-i Şahadet getiriyorsunuz 
ve efendimize de salâvat getiriyorsunuz. Namaz, hiçbir ihmal ve 
mazeretin kabul edilmediği bir Allah emri. Müslüman’ım inandım 
diyen her kul namaz kılmakla yükümlüdür. Allah’ın huzuruna 
namaz borcu ile gitmemeye özen gösterilmelidir. Koşa, koşa 
camiye gitmek ve namaz sonrası her türlü günaha başlamak 
varsa, namaz sizi temizlemiyor demektir. Müslüman işin bu 
yanına dikkat etmeli ve kendi kendini namaz ile temizlemelidir. 
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Bismillahirrahmanirrahim

Emekliliğim sonrası yazdıklarımdan,

Yirmi yıl önce Fertek’teyim ve yazmak istiyorum.  Allah’ın 
adını anarak ve şeytanın şerrinden Allah’a sığınarak yazmak 
istiyorum. Kolaylık ve bereket bulacağım. İnşallah…

Ben bir ilahiyatçı değilim, bir gazeteciyim. Yazılarımda eksik 
fazla olacaktır. Bunlardan Allah’a sığınıyorum. İlmihal bilgileri 
verecek değilim. Kur’an’dan seçeceğim konuları, yine Kur’an’ın 
anlatımlarından öz ve sade bir dil ile okuyucularıma sunmaya 
çalışacağım. Eleştirilere sonuna kadar açığım... Yıllarca aldığım 
notlar destek.

Basın-yayın hayatımdan “Hatıralarım” diye bir kitap yazabilirdim. 
Çok gerilere gidip çocukluğuma ve burada, gecen hayatıma, 
yaşlı gözlerim ve buğulu gözlüklerimle bakabilirdim. Daha 
niceleri... Bir gün fırsat olur ve bunları da yazabilirim. İnşallah…

Bu dönem, sözün en güzeline başlamak ve okuyup yazmak için, 
deryaya Kur’an’a dalmak, hem kendim için ve hem de okurlarım 
için en hayırlısı olur. İnşallah... İlk defa okuyacak değilim. 
Yıllardan beri okur anlamaya ve yaşamaya çalışırım Kur’an 
meali ile... Kur’an’dan Allah’ı dinlemeye ve Allah’a yaklaşmaya 
çalışırım, ibadetler ve eylemlerimle. Allah’ın buyruğu yüce 
Kur’an tüm âlemler için... İnsan için bir öğüt, bir rehber ve bir 
şifa.

Efendimize ilk inen ayet “Yaratan Rabbinin adıyla oku.” 
Okuyorum. Tekrar, tekrar. Her okuyuşumda yeni mesajlar 
alıyorum ve Allah’a şükür ediyorum. Bana Kur’an okumayı 
nesip eden Allah’ıma. Siz de okuyun ve nasiplenin ve tadına 
varın. Dilerim...

Kitab, Fatiha suresi ile başlıyor. Hamd ediyorum Rabbime, 
okumaya başlarken. Din âlimlerinin ortak görüşü, Fatiha’nın 
Kur’an’ı açan anahtar olduğu. Okuyorum bu başlangıcı, zihnim 
açılsın ve ben okurlarıma doğru mesaj ileteyim. Eskiden 
okuduklarımdan hatırlıyorum. Kitaba ihlâs ile yaklaşanlara, 
Yüce Allah güzel bir anlayış veriyor. Enfal suresinin 29. ayeti de 
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“Allah’tan sakınırsanız, O, size iyiyi kötüden ayıran güzel 
bir anlayış verir”.

Fatiha’nın beşinci ayetine takılıyorum. Büyük bir dua. Kulluğun 
yalnız Allah’a yapılacağı ve yardımın da ancak Allah’tan 
isteneceği. “Ancak Allah’a kulluk ederiz ve yalnız Allah’tan 
yardım dileriz.” Çoğul bir ifade. Dilemek kolay, ya tutmak? 
Kulluk kelimesi etkiliyor, içim titriyor ve hesap geliyor aklıma. 
Kulluğunu bilmek, onu doğru anlamak, sorumluluğunu öğrenmek 
için Kur’an meali okumanın şart olduğunu düşünüyorum. 

Bakara suresinin 2. ayeti “Bu, doğruluğu şüphe götürmeyen 
ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlara doğru yolu gösteren 
Kitabtır.” yetişiyor imdada. Allah’a karşı gelmekten yine Allah’a 
sığınıyorum. Bu ayet içime doluyor. Seviniyorum, bunu sana 
duyurduğum için.. Sen de oku. Allah’ın oku emri Efendimize. 
Efendimizi hatırlamak ve O’na selam ve salâvat getirmek ne 
güzel.

Bakara suresinin 21. ayeti ekleniyor yüreğime “Ey insanlar! 
Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz 
ki, O’na karşı gelmekten korunmuş olasınız.” Allah’a kulluk 
etmek, O’na karşı gelmemenin temel ilkesi. Allah’a kulluk ile 
O’na karşı gelmekten nasıl korunacağız? Doğruluğu şüphe 
götürmeyen ve sakınanlara yol gösteren Kur’an’a, Allah’ın ipine 
sarılmak ve salih amel işlemekle. Kur’an meali okuyan hem işi 
öğrenecek ve hem de Allah’a kulluk etmenin nasıl olacağını 
kaynaktan öğrenecektir. İnşallah yarın devam ederim. Nisan 
1992 baharı.

Bismillahirrahmanirrahim

Fertekteyim. Basın-yayın hayatımı devlete ve millete hizmet 
ile tamamladım. Yurtiçinde ve yurtdışında şunu yaptım, bunu 
yaptım demek gibi bir ahlakım yoktur. Olsa olsa Yüce Rabbime 
arzım olur. Dilerim hizmetlerim günahlarımın bir kısmına kefaret 
olur. Bu da ancak, Allah’ın dilemesi ile olabilir. Önemli olan 
Allah’ın dilemesidir. Ben Allah’ın aciz ve naçiz bir kuluyum.
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Zor günlerim oldu, çokça sabır gerekiyordu. Sabır için şu ayeti 
hep aklımda tutmaya çalışırım. “Allah’a and olsun ki, sizi 
biraz korku, biraz açlık, biraz candan, maldan ve ürünlerden 
eksilterek deneriz. Sabredenlere müjdele.” Bakara suresi 
155. ayet. 

Yüce Allah, insanları hem darlıkta ve hem de bollukta dener 
ve imtihan eder. Çünkü insan, bu dünyada imtihan için vardır. 
İnsanın acı tatlı yaşayacağı ne varsa, geçireceği imtihanların 
ilacı sabırdır.

Ankara’nın kirli havası, gürültüsü ve yaşam stresi, baharda 
bile sıkıyordu beni. Dün hava yağmurluydu toprak kokusu 
ciğerlerime doluyordu. Bugün hava açık, sabah gökyüzü nemli 
gibi, su zerrelerinden yansıyan derin bir mavilik. Doyulmaz bir 
dinlenme duygusu. Sen de bak gör mavinin dinlendirici özelliğini 
düşün… Tekrar tekrar bak hiçbir çatlak göremezsin, başın döner 
yorulursun. Ayet meali böyle. Allah’ın emrine boyun eğmiş 
gökyüzü, aldığı görevi yorumsuz ve eksiksiz yapıyor. O’nun 
yörüngesinde yüzüyor, güneş, ay ve yıldızlarla diğerleri… 

Göğün mavisine dalarak Allah’ı anmak, en tatlı mutluluk, huzur 
ve zenginlik. Allah ile bağlantı tam özgürlük. “Allah bana yeter.” 
demek. Allah’a kulluk en değerli ödül. Bir ayet “Onlar, ayakta 
iken, yan yatarken ve otururken Allah’ı anarlar. Göklerin ve 
yerin yaratılmışlarını düşünürler. Allah’ı anmak en büyük 
ibadettir” bir önemli müjde. Anlayanlara. Tüm yaratıklar, Allah’ı 
zikrediyorlar kendi dillerinde. Allah’a kulluk görevlerini yerine 
getiriyorlar. İnsan akıllı varlık ve kulluk konusunda ayrıcalıklı 
varlık. O da kendi dilinde Kur’an okuyarak kulluğunu öğrenecek. 
Kendisine yetki vermiş Rabbi... İki yoldan hangisini isterse 
seçebilir. Her iki yol da Kur’an’da kendisine bildirilmiş. Kulluk 
isteyen, Allah’tan sakınan, kulluğu nimet bilen ya da reddeden 
varlık, insan...  Bugün baharın ilk çiçekleri açtı. Kayısı ve erik 
ağaçlarının çiçekleri, bahçemde baharın ilk beyazlıkları. Önce 
çiçek açıyorlar sonra yeşil yapraklar gelecek. Çiçeklerin bir 
tekinin bile huzur veren güzelliği. Yer de gök gibi verilen görevi 
itirazsız ve eksiksiz yerine getiriyor. Allah yarattıktan sonra 
yeryüzünü ne güzel döşediğini bir ayette bize bildiriyor. Baharda 
yağmur ile canlanıyor toprak. Bizim öldükten sonra hesap için 
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dirileceğimiz gibi. Ahirete iman etmek ve hesaba çekileceğini 
bilmek, kul için çok önemli. Dünyada yaşarken ne gönderdiyse 
onu bulacağını bilmeli insan. Yarın bahara devam ederiz. 
İnşallah. Nisan 1992.

Bismillahirrahmanirrahim

Her gün olduğu gibi, bugün de sabah ezanı ile yataktan 
kalktım. Yataktan kalkarken “Elhamdülillahirabbilalemin” 
demek ne güzeldir, siz de söyleyin. Sabah namazının önemini 
Yüce Rabbimiz şu ayet ile açıklamaktadır. “Sabah namazına 
melekler şahit olurlar” Biz şunu yine Kur’an’dan biliyoruz ki, 
her insanda iki görevli melek vardır ve bunlar her hareket ve 
konuşmayı kayıt ederler. Melekler her zaman varken, sabah 
namazında meleklere vurgu yapılmasını düşünmeliyiz. Sabahın 
sessizliğinde ve dinlenmiş bir beden yanında huşu içerisinde 
namaza durabilmek kastedilmektedir diyebiliriz.

Doğrusunu Yüce Rabbimiz bilir. İşte bu sabah, güzelliğinde 
yataktan namaza kalkarken, Rabbimize hamd ederek 
başlamak ve abdest ile hazırlanmak... Sabah namazından 
sonra televizyon kanallarında Kur’an okunuyor ve meal 
veriliyor. Kanal 7’nin meali daha okunaklı olduğu için ben 
onu takip ediyorum. Kur’an’dan sonra bahçeme inerim. Bu yıl 
bahar her yıldan bir ay önce gelmiş ve çiçekler açmıştı. Soğuk 
aldı, kayısı tek tük olabilir uç dallarda. Bir deyiş hatırlıyorum. 
“Martta açarsa ağaçlar, ya çuvala girmez veya çuvala 
sığmaz.”  Bu yıl soğuk alınca çuvala giremeyecek. Hastaydım 
ve tütsüleyememiştim. Gayret etmeliydim. Şimdi hayıflanmak 
boş... Yazı makinemin başına geçip bunları yazıyorum. Aklıma 
Efendimizin bir hadisleri geliyor “Kıyamet koparken bile elinde 
bir fidan varsa dik.” Örnek almalıydım Efendimizden azıcık. 
Sadece biraz hastaydım, kıyamet yoktu. Güzelim kayısı ve erik 
ağaçlarımı tütsüleyebilirdim. Tabiî ki, kıyamette ağaç dikebilmek 
Efendimizin güzel ahlakı ve Allah inancı... 

Efendimizin ahlakı ile ilgili Kur’an’da pek çok ayet vardır ve şunu 
iyi biliniz ki, Efendimizi tanımak istiyorsanız, mutlaka Kur’an 
meali okumalısınız. “Biz seni âlemlere ancak, rahmet olarak 
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gönderdik” “Sen büyük bir ahlak üzeresin” iki ayeti yazmak 
istedim Efendimiz ile ilgili... Her hareketimizde Efendimizi 
hatırlamalıyız. Namazlarımızda ve tüm ibadetlerimizde onu taklit 
etmek ve O’nun ahlakından zerreler almak ve Allah’ın rızasına 
yönelmek. Sabah namazının değerini anlamak demektir.

Efendimizi anmanın önemi konusunda bakınız Allah, Kur’an’da 
ne buyuruyor. “Allah ve melekleri Muhammed’i överler. Siz 
de O’nu övün ve salâvat getirin.” Bir rivayete göre Efendimiz 
kendisini hangi salâvat ile anmanın doğru olacağını bildirmişlerdir. 
Namazda son oturmada okuduğumuz “Allahümme salli ve 
Allahümme barik” Efendimizin her namazda anıldığı salâvattır.

Ağaçlarımı tütsülemedim. Hastalığımı bahane ederek, 
ölçmeden biçmeden tütsülesem salih amel işleyecektim. Tevbe 
etmeliyim ve tevbe ediyorum... Tevbe kapısı kula daima açıktır. 
Yüce Rabbimiz kendine şirk koşmaktan başka tüm günahları 
affedeceğini bildirmektedir. Kul, Allah’ı tanımaya ve inanmaya 
meyyal yani “Hanif” olarak yaratılmıştır. Günah işlemekte 
serbest bırakmıştır… İster inanır ister yanlış yola gider.

Allah’a iman eden kul, yanlış yaptığını anında yüreğinde duyar 
ve tevbe eder. Mü’min kul, Kur’an’ı okuyup anlayandır ve 
Allah’tan sakınmanın ne demek olduğunu bilir. Tevbe kapısına 
varan kul, orada Allah’ı bulur ve Allah’ın tevbeleri kabul eden 
olduğunu öğrenir. “Şüphesiz Allah, sık sık tevbe edenleri ve 
temizleri sever” ayet böyle. O zaman biz de doğru ve temiz 
olarak Allah’tan af ve mağfiret dileyelim.

“Secde et de Bana yaklaş” diyor Rabbimiz. Efendimiz “Secde 
de dua ve tevbelerin en çok kabul edildiği durumdur” 
bilgisini vermektedir. Nisan 1992 

Bismillahirrahmanirrahim

Tevbeye çok önem vermeliyiz. İçinde bulunduğumuz bu stresli 
dünyada, gün boyu şu ya da bu sebeple pek çok günah işleriz. 
Allah’ın emri “Namaz vaktinde kılınacaktır.” pek çoğumuz 
namazı sebeplere bağlayarak geciktiririz. Namazı geciktirmenin 
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mazereti yoktur. Televizyon dizilerine yerli yersiz haberlere 
dalarak namazı geciktiririz. Böyle hallerde de tevbe etmek 
gerekir.

İşlerimizi keyfi olarak başka, zamanlara bırakırız. Allah’ın 
emri ‘Bir işi bitirince diğerine başlayınız” İslam disiplin dinidir 
ve bu disiplinin insan için en hayırlısı ise, yanlışlar karşısında, 
zamanında tevbe etmektir. Kısaca tevbe etmeyi bir disiplin 
haline getirmeliyiz.

Nefsimizin emrine uyarak, bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz 
küçük, büyük günah, kusur ve suçlar olmaktadır. Bunlar için, Yüce 
Rabbimiz, kurtuluş reçetesinin başına tevbe etmeyi koymuş ve 
pek çok ayette, “Allah, çok affedendir ve çok bağışlayandır” 
vaadinde bulunmaktadır... Efendimize sorulmuş, nasıl tevbe 
edeceğiz? “Üç defa Estağfirullah” deyiniz. 

Buhari’den bir hadis “Allah’a yemin ederim ki, ben günde 
yetmiş defa tevbe ederim” Allah’tan en çok sakınan ve korkan 
Efendimizin tevbe konusundaki duyarlılığına biz de ortak olalım 
ve çokça tevbe edelim.

Tevbe etmek, aynı yanlışı ve aynı günahı tekrar tekrar işlememek 
olarak değerlendirilmelidir. İbadetler namaz ve diğerleri, 
insanları kötülüklerden arındırır. Arındırmıyorsa, ibadetlerimizde 
bir eksiklik var demektir. İnsan bu konuda kendini hesaba 
çekip değerlendirmelidir. Tevbe de insanı ıslah etmiyorsa, 
doğru yolda olduğumuz iddia edilemez... Allah’ın büyüklüğüne 
bakınız. Bize nasıl sonsuz ümit veriyor. “Ey Muhammed de ki: 
Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’tan 
umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah, günahların hepsini 
bağışlar. Çünkü O çok bağışlayan, çok merhamet edendir.” 
Zümer suresi 53. ayet... “Allah’ın rahmetinde umudunuzu 
kesmeyin” Bu ayet çok derin anlamlar taşır. Allah’ın 
rahmetinden umut kesmek, Allah’a inanan ve Allah’ın emir ve 
yasaklarına uyan kul için imkânsızdır. AIlah’ın rahmetinden 
umut kesenler Allah’ı yok sayanlardır. Ahzap suresi 53. ayetini 
okuyan ve anlayan kul, yaptığı yanlış ve işlediği günahlar için, 
büyük bir pişmanlıkla Allah’tan af isteyecektir.

Bir hadiste: “Allah buyuruyor ki, Ey Âdemoğlu! Sen Bana dua 
edip ricada bulunduğun müddetçe, sende bulunan günahları 
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bağışlarım (örterim). Ey Âdemoğlu! Günahların yer ve gökleri, 
dolduracak dereceye ulaşsa da bana tevbe etsen günahlarını 
bağışlarım. Ey Âdemoğlu! Yeryüzünü dolduracak kadar 
günahlarla huzuruma gelsen, Bana şirk koşmadığın takdirde 
yine seni affederim.”  Allah’ın affı bu kadar geniş. İnkâr ile Allah’a 
ortak koşmak affedilmiyor. Acı duyarak ve pişman olarak tevbe 
edelim diye dua ederim. Nisan 1992.

Bismillahirrahmanirrahim

Bugün beyaz çiçekler yanında, badem ve eriklerde küçük yeşil 
yapraklar oluşmaya başladı. Toprak ve ağaçlar nefes alıyorlar, 
aslı toprak olan insan da nefes alıyor, bahar tazeliğinde. 
Kanın tazelendiği söylenir baharda. Kışın sulamaya götürülen 
sığırlar ahırdan çıkınca üşengeç üşengeç giderlerdi sulamaya. 
Bahar ile canlanan hayatta, danalar özellikle sıçraya sıçraya 
giderlerdi sulamaya. Şimdilerde hayvancılık her gün biraz daha 
öldürülüyor.

Her yerden hayat fışkırıyor baharda. Sonra yaz gelince 
meyveler tat olacak ağızlarda. Allah’a şükür edilmeli her zaman. 
“Ne kadar az şükrediyorsunuz” ayet böyle bitiyor. Şükreden 
kula müjde bir başka ayette “Onlar üzülmeyeceklerdir.” Allah’ın 
kuldan beklediği şükür, yalnız söz ile değil, iş istiyor. Kur’an’da 
iyi ve faydalı iş üretmeye “salih amel” deniyor. Ayette “Bir işi 
bitirince diğerine başla” deniliyor. Salih amel ibadetin özüdür. 
“İbadetler, Allah’a salih amellerle ulaşır” ayeti var. “İki günü 
eşit olan kayıptadır.” Efendimizin uyarısı. Efendimizin uyarısı, 
emeğin ekonomideki temeli, yani üretim.

Yüce Kur’an’a göre, ekonominin özü: Kul çok çalışacak, çok 
kazanacak, helalinden ve temizinden az tüketecek, tasarruf 
edecek ve yatırım yapacak. Parayı diğer insanlar ve Allah’ın 
yarattığı maddelerin katkısıyla kazandığını düşünecek, iş 
alanı açarak insanlara iş ve aş verecek. Zekâtını tam verirken 
vergisini de hiç kaçırmadan tam ödeyecek. Devlet bu paralar 
ile yatırım yapacak ve toplumsal bir paylaşıma vesile olacaktır. 
Böyle bir ekonomik idare ile yönetilen millette işsizlik olur mu? 
Faiz ile para verecek birilerini bulabilir misiniz?...

“Ben cin ve insanları ancak, Bana kulluk etsinler diye yarattım. 
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“Kulluk” ibadet yanında, çalışmak iyi güzel ve faydalıyı üretmek 
ve bunları diğer insanlar ile paylaşmak. Allah’ın emrine uyup 
kulluk edenler, Allah rızasını kazanmayı umut edebilirler. Çünkü 
ibadet ve salih amel, kulu Allah’a ulaştıran tek yoldur. Ne mutlu 
bu yola girenlere.

Her türlü eylemimizde Allah’ı hatırdan çıkartmamak, kalbi bağ 
ile O’nun ile beraber olmak, dünya yaşamında yanlışlardan 
uzak kalmak demektir. Bu ise kurtuluşun ta kendisidir. Bir ayet 
meali “Allah’ı anmakla kalpler huzura kavuşur.” Dua, içten 
gelen samimi ve özgür ifadelerdir. Dua Allah’a olan kulluğu 
pekiştirir ve kul güzel ahlak yolunda ilerler. Bu yola giren kula, 
Allah güzellikler yaratır. Allah’ı an, ibadet et, kulluğunu bil ve 
salih amel işle, cenneti umut et ve huzur bul. 

“Yeri döşedik, bak ne güzel döşeyiciyiz” bir başka ayet 
“Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır”Allah, 
yeryüzünde ve göklerde olanlara görevler vermiştir ve bu 
görevlerin her biri Allah’ın ayetleridir. Bir renk, bir çiçek, bir 
yaprak, bir gözükmez mikrop gibi sayılamayacak kadar ayet. 
Düşünen ve inananlar için.

Bahçemde elma ağacı da kırmızı çiçeklerinin ucunu gösterdi. 
Mart dokuzu bile soğuk olmamıştı, onun için ağaçlar erken 
uyandı. Bundan sonra kalan april beş yani eski hesaptan yeni 
takvim ile 18 Nisan. Son günlerde gece soğuması arttı. Gece 
terli terli dışarıdaki dereceyi kontrol edeyim derken üşütmüşüm. 
Bazı bölgelerimizde yükseklere kar haberleri var. April beş erken 
olacak diye düşünüyorum. Hayırlısı. Nisan 1992

Bismillahirrahmanirrahim

İki günden beri hava yağışlı ve puslu sanki kışın başlangıcıydı 
ve bu gece tüm Türkiye’de hava sıcaklığı sıfırın altına düşmeye 
başladı.

Karadeniz sahillerine kar yağdı, şehir merkezlerinde on santimi 
bulan kar yağışları. Benim bahçemde Mart’ın kandırdığı 
ağaçlarımın çiçekleri soldu karardı.

Eskilerde, bahçenin yapraklarını biriktirir ve soğuk olacak 
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gecelerde ağaç altlarında oluşturduğumuz yaprak yığınlarını 
yakar ve soğuk algınlığını engellerdik. Kendi soğuk algınlığım 
geçmediği için, gece bu görevi yapamadım. O güzelim çiçekler 
gitti, yeni yeşermiş olan yapraklarda bir zarar gözükmüyor. 
Sabah güneşi ile solan çiçekler yanında yaprakların fazla 
etkilenmediği benim için teselli oldu.

“Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ayetler vardır” 
Kur’an’da hangi surede böyle bir ayet geçse, arkasından bu 
ayetlerde akıl sahipleri için ibretler vardır ifadesi geçer. Akıllı 
insanın bu ayetlerden ders alması ve düşünerek olabileceklere 
karşı tedbir alması gerekir. Hava bulutlandı, bulutlar rüzgâr ile 
aşılandı ve yağmur yağmaya başladı ve sis ile beraber soğuğun 
geleceği belli olmuştu. Günümüzde meteoroloji bilimi hava 
hakkında önceden geniş bilgi veriyor. Bulut, rüzgâr, yağmur, 
sis ve arkadan gelecek olan soğuk, birer ayet. İbret alabilene. 
Halkımız, hemen her bahar aylarında olan don olaylarını “ne 
yapalım soğuk aldı meyvelerimizi” gibi sözler söylerler. Buna 
kader denilir gibi, bir anlayış. Akıl sahibi insanın böyle düşünmesi 
ve tedbir almaması ve sonunda zarara uğraması kader olarak 
değerlendirilemez. Don için benim almaya çalıştığım tütsü 
yapmak işini eski lastik yakarak yapan Malatyalılar pekâlâ 
kaysılarını kurtarabiliyorlar. İleri ülkelerde akıl ile bulunmuş 
pek çok tedbir devreye sokularak soğuk almalarının önüne 
geçilmekte.

Yüce Kur’an’da, akıl ile ilgili pek çok ayet vardır. Bu ayetlere 
bağlı olarak yüzlerce ayetlerde de “Aklınızı kullanmadınız 
mı?” “Düşünmediniz mi?” gibi soru işaretleri ile biten ayetler 
okunup öğrenilmeli ve aklın kullanılması ve düşünülmesi 
gerektiğini değerlendirmeliyiz... Yüce Rabbimiz, Kur’an’ı akıl 
ile okuyup anlamanın ölçüsünü şu ayet ile vermektedir “Sana 
Kitab’ı indiren O’dur. O’nda Kitab’ın temeli olan kesin 
anlamlı ayetler vardır. Diğerleri de çeşitli anlamdadırlar. 
Kalbinde eğrilik olanlar, fitne çıkartmak, kendilerine göre 
yorumlamak için, onların çeşitli anlamlı olanlarına uyarlar. 
Oysa onların yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş 
olanlar, O’na inandık, hepsi Rabbimizin katındandır derler. 
Bunu ancak akıl sahipleri düşünebilirler...”  “Ey inanmış akıl 
sahipleri! Allah’tan sakının, Allah size Kur’an’ı indirmiştir.” 
İnanlara yol gösteren Yüce Kur’an’ı aklımızla okuyalım ve 
yolumuzu doğru bulalım. 8 Nisan 1992
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Bismillahirrahmanirrahim

Bahçemde erken açan çiçekleri soğuğun vurmasından bu yana 
yaklaşık bir hafta geçti. Havalar tekrar normale döndü. Havaların 
ısınması ile beraber ağaçların tepesinde kalan tomurcuklar 
çiçeklerini açtılar. Ağız tadı derler bunlara. Kısmet...

Bugün bahçem yemyeşil. Tüm ağaçlar yapraklandı. Sadece 
dut ağacı hariç. Dut ağacı havalardan hala emin değil gibi 
gözüküyor. Dut ağacı yeşil ağaçların arasında kupkuru bir 
ağaç görüntüsü veriyor. Ayva yeşil yaprakları arasında çiçek 
açmak üzere. “Ayva çiçek açtı yaz mı gelecek” türküsünü dut 
ağacı duymuyor bile… Dut en son açar ama kirazdan sonra ilk 
meyve verendir… Her yıl böyle ayetler görünür. Yıl boyu Allah’ın 
ayetleri. 

Her gün gibi “besmele” ile kalktım, sabah ezanında. Yataktan 
kalkarken “besmele” hemen ardından, bana kalkmayı nasip 
eden Allah’a “Hamd” böyle… Efendimizin sünneti. Bundan her 
zaman fayda gördüm. “Allah’ı anmak en büyük ibadettir.” 
Böyle bildiriyor yüce Rabbimiz Ankebut suresi 7. aette… 
Furkan suresi 77. ayet “… İbadetiniz olmasa rabbim size ne 
diye değer versin” ibadetin kul için ne kadar değerli olduğunu 
vurgulanan bir ayet bu. Allah kuluna çok değer verir ve onun 
doğru yoldan cennete gitmesini ister. Allah’a ibadet kul için, hem 
dünyada ve hem de ahirette mutluluk demektir. Kul ibadetinde 
ne kadar samimi, içten ve yürekten inanarak Allah’a yönelirse, 
Allah onun için cennet vaad etmektedir.

Besmele ile başlıyorum yazılarıma. Yazmaktan amacım, 
bir gazeteci olarak okuyucularımı Kur’an meali okumaya 
özendirmektir.  Aynı zamanda kendim için, secdelerimle Allah’a 
yaklaşmak… Yoksa tefsir yazmak gibi bir düşüncem olmaz.  Bu 
benim işim değildir… Besmele, esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın 
adıyla başlamaktır. İstiaze ise, besmeleye ek olarak şeytanın 
şerrinden Allah’a sığınmak anlamındadır.

Şeytan her kulun peşinde. İşi, kulları doğru yoldan saptırmak. 
Özellikle de namazda Müslüman’a pek çok vesvese verir. Bunu 
namaz kılanlar bilirler.

Şeytanın en çok canının sıkıldığı kulun namaz kılmasıdır. 
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Namazda secde konusu, kendisine secde isyanını ve buna bağlı 
olarak cennetten kovulduğunu hatırlatmaktadır. Yüce Allah, 
namazın huşu içerisinde kılınmasını emretmektedir. Namaz 
öncesi alınan abdest namaza huşu içerisinde yönelmenin 
birinci ayağıdır. Abdest alınırken yıkanan uzuvların, sağlık için 
ne kadar önemli olduğu tıp otoriteleri tarafından anlatılmaktadır. 
Özetlersek, abdest ile yıkanan organlar insanı rahatlattıran 
organlardır. Alına, boyuna serin bir su. Ayaklara ve topuklara 
kadar varan yerler, dolaşım sisteminin iyi işlediğinin göstergesi 
olan damarlar ve diğerleri sakinleşmek için çok önemli. Namaza 
duruyorsunuz ve Allah’a sığınıyorsunuz, huşu içerisinde namaz 
kılmak düşüncenizi aklınıza yerleştiriyorsunuz. Çünkü Allah’ın 
beğendiği namaz huşu içerisinde kılınan namaz. Efendimize 
sorulur “Nasıl namaz kılacağız?” “Allah ile konuşur gibi” 
demek ki Allah ile konuşurken ne dediğinizi bileceksiniz. Onun 
için başta Fatiha olmak üzere namazda okuduğunuz sure ve 
ayetlerin mealini ezberleyecek ve namaz sırasında aklınızdan 
geçireceksiniz. O zaman, şeytanın karışması azalacaktır. Nisan 
sonu 1992

Bismillahirrahmanirrahim

Allah’ın rahmeti, yani merhameti ve affı çok geniştir. Allah’ın 
rahmeti, yani yarattıklarına, karşı öz sevgisidir. Bir adım 
yaklaşan kuluna on adım yaklaşan Rabbimiz. “O merhamet 
etmeyi kendi zatına, farz kıldı” bir ayet böyle. Bir başka ayet  
“…Rabbiniz, merhamet etmeyi kendine yazdı” Bize düşen 
bu sevgiye layık kul olmaktır. Buna bizi ulaştıracak Kur’an’dır, 
onu okuyalım anlayalım ve onunla yaşayalım.

Sabah bahçemde, ayvanın çiçeğinin ucunu gösterdiğini fark 
ediyorum. Laleler sümbüller ayrı ayrı renklerde. Kırmızı, sarı 
ve beyaz. Hepsi aynı toprakta ve aynı suyu içiyorlar… Bu renk 
cümbüşünü düşünüyorum. İnsan için ne güzellikler, insanı 
dinlendiren ve keyif veren ayetler... Yeşilin dinlendiriliciğini 
Allah’ın kaç kulu düşünür? Komşu bahçeden bembeyaz yumaklar 
halinde çiçekler açmış kiraz ağacı, ayrı bir ayet… Duttan önce 
açmış daha erken vermek için meyvesini. Şarkısı var. Arkamdan 
dut gelmeseydi insanın boynunu sapıma döndürürdüm” Baharda 
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insanların yenilenmesinde kanın sulandırılmasında önemli rolü 
var kirazın... Ayva için “Ayva çiçek açtı, yaz mı gelecek” türküsü 
var. Sorulu, şüpheli. Bunlar hepsi birer ayet... Allah’ın insana 
olan sevgisi ve rahmeti, yarattıkları aracılığı ile her yönden 
yansıyor insana… Allah, çevrenizde beni hatırlatan ayetler var 
diye bilgi veriyor.. Çevreyi kirleten insan bu ayetleri anlamıyor... 
Hava, su, toprak ve bunlar ile her bahar yeniden dirilen sayısız 
ayet ve nimetler. Her taraftan bize seslenen nimetler ve ayetler. 
Şifalı otların en şifalıları genellikle yol kenarlarında ve seslenirler 
adeta “Gör beni fark et beni, keşfet beni” gibi işaretlerle. Allah’ın 
rahmetinden ümit kesilmez. Allah’ın rahmeti her an insanların 
üzerlerinde. Fark etmeyenlere ne yazık... Yusuf suresi 87. ayet 
“...Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Doğrusu 
kâfirlerden başkası, Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez.” 
İşte açık apaçık ayet...

Sabah namazına uyanan kula, Allah’ın rahmeti ezan ile ulaşıyor, 
en sade ve açık bir sesleniş ile... Ezan okunuyor “Allah-u Ekber” 
dört defa sesleniyor hoca. Güzel sesli bir müezzin okuyorsa 
sabah ezanını, tadına ve yürek duyarlılığına doyum olmaz. 
Derinden duyuyorsunuz, Allah’ı anmanın en büyük ibadet 
olduğunu ve tekrar ederek tadına doyamazsınız ezanın. İkinci, 
üçüncü ve nihayet dördüncü defa Allah-u Ekber sevgisi doluyor 
içinize.

Kelimeyi şahadeti hatırlatacak size müezzin iki defa. Tekrar 
ediniz, İslam’ın ilk şartını ve Müslümanlığınıza sevininiz, sabahın 
sessizliğinde Allah’a ve Efendimize yaklaşarak... Namaza 
çağırılıyorsunuz ve kurtuluş olduğunu anlıyorsunuz namazın 
ikişer defa. Namaza kalktığınıza çok çok seviniyorsunuz. 
Uyuyup kalanlara da nasip olsun dualarınızla...

Sözün en güzeli en sonda. Efendimize Allah’ın öğretisi “Ya 
Muhammed! Sana sözün en güzelini söyleyeyim mi? LA 
İLAHE İLLALLAH” bitiyor ezan ve siz meleklerin şahit olduğu 
namazınızı kılıyorsunuz. Mü’min kardeşlerime huşu içerisinde 
namazlar dilerim.  Mayıs 1992 başlangıcı...
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FATİHA SURESİ
Bismillahirahmanirrahim

1-4. Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet 
eden ve din gününün sahibi olan Allah’a aittir.

5-7. (Allah’ım) Ancak Sana kulluk eder ve yalnız senden 
yardım dileriz! Bizi doğru yola, nimetine erdirdiğin 
kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna 
eriştir. Gazaba uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil!

Namazda Fatiha suresinin okunma mecburiyeti vardır. Fatiha 
namaz surelerinin anasıdır. Namaz sureleri kısa surelerdir ve 
bu surelere namaz sureleri denmesinin Kur’an’a dayandığını 
Müzemmil suresinin 20. ayetinde tekrarlanmasından anlıyoruz. 
“Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın” 
öğüdü açıkça bellidir. Namaz kılan Müslüman, Fatiha’yı Arapça 
olarak ezberlemek zorundadır. Fatiha’nın bir adı da Ümmül 
Kur’an ya da Ümmül Kitabı’dır. Ümm kelimesi Arapçada ana 
demektir. Fatiha kitabın anası olmaktadır. Elmalılı Hamdi Yazır, 
Allah’ın rahmeti üzerine olsun, bu yüce sure için “Hak Dini 
Kur’an Dili’ adlı orta boy bir kitabında 106 sayfa ayırmıştır. 
Fatiha kâinatın tüm sırlarını içine alır. Fatiha, Müslüman’ın en 
büyük duasıdır ve okundukça Müslüman’ın imanını artırır. Bir 
Müslüman Fatiha’ya ne ölçüde değer verir ve onu içten gelen 
bir sevgi ve saygı ile okursa, o ölçüde etkilenir, yüreği titrer 
ve imanı artar. Bu husus Enfal suresinin 2. ayetinde şöyle 
bildirilmektedir, “Mü’minler o kimselerdir ki, Allah anıldığı 
zaman kalpleri ürperir ve ayetleri okunduğunda imanları 
artar.” Fatiha’nın sırrıdır bu ayet.

Efendimiz, Fatiha için “dinin direği namaz, namazın temeli 
Fatiha’dır” buyurmuşlardır.

Ben bu yazımda okuyucularıma namazda Fatiha’yı okurken 
içimde duyduklarımla aklımdan geçirdiklerimi, surenin meali 
içerisinde vermeye çalışacağım. Efendimiz “Namazı Allah 
ile konuşur gibi kılınız” buyurmuşlardır. Namazda, Allah 
için kılan ve O’na yönelen Müslüman, Allah ile konuşmaya 
“Elhamdüllillahirabbilalemin” diye başlar. Dünyada altı 
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buçuk milyar insan arasından Allah’a hamd ile başlamayı 
kendisine nasip eden Allah’a içinden şükreder. Sonra rahman 
ve rahim olan Allah’ı anar ve Allah’ın sonsuz af ve merhametini 
ifade ederek, ibadetin ve kulluğun tadına varır rahman ve rahim 
dedikten sonra “maliki yevmiddin” der ve hesap gününün 
sahibi yüce Allah’ı kalbinde duyarak kalbi titrer, gözleri yaşarır. 
Allah’a itaatinin ölçüsünü düşünür, eksiklerini hatırlar ve “iyya 
kenabudu ve iyya kenastain” der. “Yalnız sana kulluk eder 
ve yalnız senden yardım dileriz” diyerek Allah’a söz verir 
ve kendini ölçer sonra Allahtan yardım isteyen Müslüman 
“Allah’ım bizi doğru yola, nimetine erdirdiğin kimselerin, 
gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. 
Gazaba uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil!” der. 
Doğru yola, Kur’an yoluna yönelen ve iyi işler yapan Müslüman 
“âmin” diyerek Fatiha’yı tamamlar.

İHLÂS SURESİ
Bismillahirahmanirrahim

1- “De ki: O Allah’tır, bir tektir.”

2- “Allah sameddir. (Her şey O’na muhtaçtır, O, hiçbir şeye 
muhtaç değil.)

3- “O, doğurmamış ve doğmamıştır.”

4- “Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

Elimizdeki yüce kitabımız Kur’an’da 112. sırada yer alan “ İhlâs 
suresi “Müslümanlar arasında “Kul hu vallahu ehad” olarak 
bilinir. Yüce Allah’ın varlığını ve birliğini anlatan bu sure dört 
ayetten oluşmaktadır. İhlâs, doğru, açık ve temiz anlamlarına 
gelmektedir. Bu surenin temeli olan tevhid (la ilahe illallah)’in en 
net ve açık olarak anlatıldığı suredir. Efendimize müşrikler, yani 
puta tapanlar “Bize rabbinin soyunu ve cevherini anlat” demişler 
ve bu sure “De ki: O Allah birdir, tektir” ayeti ile başlayan bu 
sure inmiştir. Soru soranlar arasında hem Yahudiler ve hem 
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de Hıristiyanlar vardır, “Rabbin hangi şeyden yaratılmıştır” 
sorusuna efendimiz “ O yaratılmış değil, yaratandır ve O’ndan 
başka ilah yoktur” diye cevap vermiştir, “samed nedir” sorusuna 
O Meryem gibi doğmuş değildir” “velem yuled” nedir sorusuna 
“O İsa gibi doğrulmuş değildir” diye cevap vermiştir.
Bilindiği gibi, putperestler Allah’ın varlığına inanırlar ve fakat 
araya ikinci ilah olarak putları koyarlar. Yani ikisini ayrı ayrı olarak 
tanırlar. Hıristiyanların üçlemesindeki inanç putperestlikten daha 
öte Hıristiyanlar, baba oğul ve ruhulkudüs üçlemesiyle üçüne 
ortak olarak tapmaktadırlar. Hatta üçüncü oğulda birleştirerek 
İsa peygamberi hâşâ Allah olarak kabul ederler. Bu husus Maide 
suresinin 17. ayetinde “Şüphesiz ki Allah Meryem oğlu İsa’dır 
diyenler kâfir olmuşlardır” açık ifadesiyle bildirilmektedir.
Efendimiz bir hadisinde bu sure için “Allah’a yemin ederim ki, 
kulhuvallahu ehad, Kur’an’ın üçte birine eşittir” demişlerdir. 
Namazda bu sureyi okuyan Müslüman, surenin bu değerini 
düşünerek, tane tane ve anlamını bilerek okumalıdır. Efendimize 
sormuşlardır “Namazı nasıl kılacağız” cevap “Allah ile konuşur 
gibi” buyurmuşlardır. Efendimizin bu tavsiyesine uyarak kılan 
Müslüman’ın namazına şeytan karışmaz.
Namazda bu sureyi okuyan Müslüman Allah’a “Allah’ım ben 
senin varlığına ve birliğine bütün kalbimle inanıyorum. Sen 
teksin ve sen’den başka hiçbir Allah yoktur. Senin yarattıklarının 
sana daima ihtiyaçları var. Sen kendine yetensin ve sen’in 
hiçbir şeye ihtiyacın yoktur. Sen doğmadın ve doğrulmadın, 
sen baba da değilsin, evlat da değilsin, senin eşin ve benzerin 
olmadığı gibi, zıddın da yoktur.” Dediğini iyi bilmeli ve bu duygu 
ve düşüncelerle namazını kılmalıdır. Yüce Allah huşu içerisinde 
namaz kılanlardan eylesin diye dua ederim.

FELAK VE NAS SURELERİ
Bismillahirahmanirrahim

“De ki: sığınırım rabbine o felakın” ve “De ki: sığınırım rabbine 
nasın” emirleriyle başlayan Felak ve Nas sureleri “muavvizeteyn” 
yani sığındırma adını alırlar.
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Efendimiz, herhangi bir rahatsızlık duyduğu zaman ve her 
gece yatacağı zaman bu iki sureyi okur ve ellerini mübarek 
başlarından başlayarak tüm vücudunda dolaştırırdı. Bu sureler, 
cinlerden, şeytan ve insan şeytanlarından gelebilecek her türlü 
fenalıklara karşı, Allah’a sığınmayı emreden surelerdir. Fatiha 
suresinde olduğu gibi “Allahım, yalnız sana ibadet eder ve 
yalnız senden yardım dilerim, isterim.”

Felak ve Nas surelerinin, efendimize karşı yapılmış büyü ile 
şeytan ve insanların kötülüklerinden korunması için indirildiğine 
dair pek çok rivayet vardır. Yüce Allah, bu gibi tehlikelere karşı 
efendimize, bu sureleri okumasını tavsiye etmiştir. Sureler “De 
ki” emri ile başlamaktadır. Bu efendimizin şahsında tüm insanlığa 
ve tabii ki inananlara fayda getirecek emirlerdir. Müslüman, 
şeytanın ve insan şeytanlarının vesvese ve şerlerinden 
korunmak için bu sureleri okuyacaktır. Yani efendimizi taklit 
ederek, yatağa girmezden evvel ve zaman zaman bu sureleri 
okuyarak kendimizi korumalıyız.

Şeytan, vesvese vererek insanların nefsini kendi emrine 
alarak, insanı hem bu dünyada ve hem de ahirette felakete 
sürükleyecektir. Bu şeytanın baş görevidir. İnsanlar arasında da 
kötülük yapa yapa şeytanlaşan insan pek çoktur ve bunlarda 
şeytan gibi çalışırlar.

Bu husus Enam suresinin 112. ayetinde şu şekilde yer 
almaktadır. 

“Aldatmak için birbirlerine cazip sözler fısıldayan cin ve 
insan şeytanlarını her peygamber için düşman kıldık” 
Peygamberler de insandırlar ve onlar da şeytanın hilesine ve 
vesvesesine karşı koymak için bu sureleri okuyarak Allah’a 
sığınacaklardır.

Felak ve Nas surelerinde; insan nefsinin kendisine verebileceği 
kötülüklerden korunabilmesi için, insan bu surelerdeki reçeteleri 
kullanmakla nefsinin terbiye edecektir. “Yaratılmışların 
şerrinden Allah’a sığınmak” bu surelerin özünü vurgular. 
Sadece bu ayet bile insanların nefsin terbiyesi için ne derece 
dikkatli olmasını ve dünya nimetlerine dalan nefsin düşebileceği 
felaket çukurlarının ne kadar çok olduğunu anlatmaya yeter.
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Namazında bu sureleri okuyan Müslüman, şeytanın ve nefsinin 
vesvesesinden ve kötülüklerinden Allah’a sığındığının bilincinde 
olmalıdır. Bunun için de Allah’ın emir ve yasaklarına gücü 
ölçüsünde uymaya her zaman özen göstermelidir.

Fatiha suresinden sonra okunan ve zammı sure olarak 
okunan bu sureleri ayrı ayrı okuyan bir Müslüman, Fatiha’ya 
“Elhamdülillahirabbilalemin” diye başladığını unutmayacak ve 
bu büyük duadan sonra Felak ve Nas süreleriyle Fatiha suresinin 
“Allah’ım yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım 
dilerim” ayetini namaz boyunca aklından çıkarmayacaktır. 
İşinde, aşında, ibadetinde bu ayetin özü ile yaşamalıdır. Böyle 
bir Müslüman zammı sure olarak okuduğu Felak veya Nas 
süreleriyle Allah’a yalvardığını ve duasının kabul olacağının 
inancını namazında hissetmelidir diye dua ederim. Ne mutlu 
namazını bilinçli ve ne okuduğunu mealini kendi idilinde 
öğrenmiş, huşu içerisinde namaz kılabilen okuyucularıma.

Kur’an meali okuyalım ve yüce Allah’ın bize yolladığı öğüdü 
kendi dilimizde öğrenelim diye dua ederim.

NASR SURESİ
Bismillahirahmanirrahim

1.2.3. ayetler

Allah’ın yardımı ve fetih ( Mekke fethi ) geldiğinde ve insanların 
bölük bölük Allah’ın dinine geldiğini gördüğünde, rabbini hamd 
ile teşbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü O, tevbeleri çok 
kabul edendir. Bu surenin Müslümanlar arasındaki adı “iza 
cae”dır. Yüce Kur’an’ın 110. suresi olan bu surede efendimizin 
vefatına bir işaret olduğu için, bu surenin bir adı da “veda”dır.

Bu sure inince, efendimiz her zaman olduğu gibi sureyi okuyunca 
sahabiler çok sevindiler. Çünkü surenin birinci ayetiyle “Allah’ın 
yardımı ve fetih geldiğinde” Mekke’nin fethi müjdeleniyordur. 
İkinci ayet ile de “İnsanları Allah’ın dinine bölük bölük girdiğini 
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gördüğünde” müjdesiyle, İslam’ın hızla yayılacağı bildiriliyordu.

Mekke ve civarındaki kabileler efendimiz için, “onu kavmi 
ile baş başa bırakın, eğer Muhammed galip gelirse, bilin 
ki, o peygamberdir” diyorlar ve buna inanıyorlardı. Mekke 
fethedilince, söz konusu kabileler, fevç fevç yani bölük bölük 
İslam’a giriyorlardı. Ayette zikredilen “gördüğünde” haberi 
gerçekleşiyordu.

Üçüncü ayette efendimize “artık rabbini hamd ile teşbih et ve 
Allah’tan bağışlanma dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir” 
emrine uygun olarak, efendimiz günde yetmiş defa tevbe eden 
bir kul ve Allah’ın habibi. Ruhu kalbi ve gönlü her an Allah’a 
hamd eden bir insan. Geçmiş gelecek günahları affedilmiş, 
Allah tarafından güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiş 
son peygamber. Tüm bunları düşünen ve değerlendiren küçük 
amcası Abbas, sahabeler ve Müslümanlar fetih için sevinirken, 
o ağlıyordu. Efendimiz “Niye ağladın amca” diye sorunca 
Abbas, “Sana vefatın haber veriliyor.” dediğinde efendimiz 
“Evet, dediğin gibi.” diye onu tasdik etmiştir.

Her zaman Allah’ı hamd ile teşbih eden efendimiz, bu 
sureden sonra, her namazından sonra şöyle dua edip Allah’a 
yalvarıyordu. “Ey Rabbimiz, seni hamd ile teşbih ediyorum. Ey 
Allah’ım: beni bağışla.” bunlar bize örnek ve öğüt. Biz de farz 
namazlarımızdan sonra secdeye kapanıp bu duayı edelim diye 
tavsiye ediyorum.

Son inen surelerden biri olan Maide suresinin 3. ayeti “Bugün 
size dininizi tamamladım. Sizin için İslam’ı beğendim” bu 
ayet inince Abbas yine ağlamaya başlamıştır. Sorulduğunda, 
efendimizin vefatının yakın olduğunun yorumunu yapacaktır. Bu 
ayetteki haber, efendimizin görevinin bittiği haberiydi.

Bu sure bize yaşantımızda nasıl davranacağımızı açık bir 
şekilde anlatmaktadır. Yaptığımız her güzel iş sonunda 
sevincimizi, Allah’a şükür ve hamd ile belli etmeliyiz. Yani 
“Elhamdulilahirabbilalemin” ve “çok şükür ya rabbilalemin” 
demeliyiz ve bu dediklerimizi kalbimizde duymalıyız. Bağışlama 
dileğimizi Allah’a her zaman iletmeliyiz. Allah’ın tevbeleri kabul 
eden olduğuna tam bir inanç ve iman ile inanmalıyız ve sık sık 
tevbe etmeliyiz.



PARA İLE SATILAMAZ 

ÇOĞ
ALTILAMAZ 

KOPYALANAMAZ

25

Namazında bu sureyi okuyan Müslüman, bu duygular içerisinde 
olursa, şeytan namazına vesvese karıştıramayacaktır. Allah’ı, 
Kur’an’ı ve ibadetlerimizi, özellikle namazı nasıl kılacağımızı 
Kur’an meali okuyarak öğrenelim diye dua ederim.

TEBBET SURESİ
Bismillahirahmanirrahim

1- Ebu Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu.

2- Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı.

3- O alevli ateşe girecektir.

4- Boynunda bükülmüş hurma lifinden bir ip olduğu halde, 
sırtında odun taşıyarak, karısı da o ateşe girecektir.

Tebbet, kelime anlamı her şeyi kaybolan demektir. “tebbet lehu” 
ise, beddua anlamını taşır. Ebu Leheb, efendimizin baba bir 
amcasıdır. Bu sure ona ve karısına beddua olarak inmiştir. Her 
ikisi de efendimize ve İslam’a karşı çok ağır suçlar işlemiştir.

Efendimiz peygamber olarak gönderildiğinde, üç yıl çalışmalarını 
gizli yürütmüştür. Üç yılın sonunda inen “En yakın akrabalarını 
uyar” ayeti üzerine efendimiz, amcalarını yemeğe davet etmiş 
ve onlara Allah’ın emirlerini haber vermiştir. Efendimiz “Allah 
bana en yakın akrabalarına açıkla emrini verdi. Ben de en 
yakınım olan sizleri davet ettim. Sizler, “Allah’tan başka ilah 
yoktur, Muhammed O’nun elçisidir” demedikçe, benim size ne 
bu dünyada ve ne de ahirette bir faydam olmaz” diye başlayan 
konuşmasında Ebu Leheb öfkeyle “Yuh olsun sana: Bizi 
buraya bunun için mi çağırdın” diyerek efendimize hakaretlerde 
bulundu.

Ebu Leheb’in Allah ve efendimize karşı ilan ettiği bu düşmanlık 
üzerine beş ayetten oluşan bu sure inmiştir. Efendimiz, inen 
sureyi okuyunca, Ebu Leheb kudurdu ve her türlü kötülüğü 
İslam’a karşı yapacağına dair yemin etti.

Ebu Leheb bu dünyada, surede bildirilen cezaları en ağır 
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şekilde çekmiş, kimsesiz ve yalnız olarak her şeyini kaybetmiş 
bir durumda ölmüş? Surenin birinci ayetindeki “Elleri kurusun” 
ifadesi ile elinde avucunda ne varsa hepsini kaybetsin, her işinin 
sonu hüsran olsun ve iflas etsin anlamlarını taşır. Ateş babası 
anlamına da gelen Ebu Leheb, yakalandığı hastalıkla, daha bu 
dünyadayken cehennem ateşini görmüştür.

Kevser suresinde, efendimize küfür edenlerin soyları kesilsin 
ifadesi gibi, bu surede de İslam’a küfür edenlerin soy sopları 
kesilsin anlamında vurgu yapmaktadır. Ebu Leheb’in efendimizin 
amcası olması ona bir fayda sağlamamıştır. Nitekim Kur’an’da 
soy sop için Allah nezdinde bir ayrıcalığın olmadığına dair 
pek çok misal ve ayet vardır. Nuh peygamberin oğlu, Lut 
peygamberin karısı, İbrahim peygamberin babası gibi örnekler. 
Tebbet suresinden alacağımız ders, kurtuluşun soy sopa değil, 
Allah’a ve peygambere itaat ve Kur’an ahlakı ile ahlaklanıp, 
gücü ölçüsünde bu ahlakla yaşamak ve Salih amel üretmek… 
Namazında bu sureyi okuyan Müslüman, Allah’a olan imanının 
Kur’an’a olan ihtiyacının peygambere olan itaat ve sevginin, 
kıldığı namaza olan yansımasını hissederek, huşu içerisinde 
olmalıdır.

Yüce Allah’tan tüm namazlarımızın huşu içerisinde geçmesini 
dileyerek dua ediyorum.

ASR SURESİ
Bismillahirahmanirrahim

1- Çağlara kasem olsun ki,

2- İnsanlar gerçekten hüsrandadır.

3- Ancak, iman edip de Salih amel işleyenler, birbirlerine 
hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye edenler, onlar ziyanda 
değildirler...

Yüce Kur’an’ın en kısa surelerinden üç sureden biri ve 103. 
sure olarak dizilmiştir. Bu sureyi namazda okuyan Müslüman 
kardeşim, dikkat et çünkü bu sure insanı tarif etmektedir. Sen bu 
surenin mealini aklından geçirerek namaz kılmalısın ve kendini 
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sorgulamalısın. Ne durumdasın, Salih amel işliyor musun ve 
derecesi ne? İnsanlar arasındaki ilişkilerinde karşındakine hakkı 
tavsiye ediyor musun? Başına gelen herhangi bir olumsuzluğa 
ya da haksızlığa karşı nasıl davranıyorsun? Hakkını arıyor ve 
bu çalışmada sabırlı mısın? İmanını yokluyor musun, ne ölçüde 
dürüstsün, Allah’ın emir ve yasaklarına ne ölçüde uyuyorsun? 
Allah’a ve peygambere ne ölçüde itaat ediyorsun ve ibadetlerinle 
görevlerine ne ölçüde sadık ve dikkatlisin? Bu sureyi okuyan 
Müslüman kendine daha pek çok soru sormalıdır.

Asr, kelimesinin tam karşılığı “Dehr (yani tüm zamanlar)”dir ve 
ek anlamları arasında ikindi vakti de vardır. İnsan doğumundan 
itibaren en azından ömür kaybından dolayı ziyandadır. Ancak 
buradaki kayıp ve zarar çağları kapsadığı gibi özellikle kâinatın 
son zamanlarındaki kayıplarına işaret vardır. İnsanlığın 
zararı günümüzde açıkça gözükmektedir ve Rabbimiz bize 
bunu efendimiz vasıtasıyla haber vermektedir. Efendimizin 
arkadaşları, yani sahabeler, bu surenin anlamını o kadar iyi 
almışlar ki, birbirleriyle her karşılaştıkları zaman selamlaşmanın 
hemen ardında, hatırlatma kabilinden birbirlerine bu yüce sureyi 
okurlarmış. Mimam-ı Razi, pazarda alışveriş yaparken buz 
satan bir satıcının “Sermayesi tükenen bu Allah’ın kuluna yardım 
ediniz” İmam-ı Razi eriyerek akıp tükenen ve adamın sermayesi 
olan buzu görünce şimdi ben Asr Suresinin ne anlama geldiğini 
anladım diyor. Yani, Asr Suresi aslında tüm zamanlara yeminle 
başlayan bir suredir ve zamanın tükendiğini ifade etmektedir.

Şimdilerde biz, felaketin kol gezdiği ve sonun yaklaştığı ikindi 
diyebileceğimiz zamanımızda bu sureye ne kadar yakınız? 
Hakkı söylüyor ve sabrediyor muyuz? Kayıplarımızın boyutları 
nerelerde?...

Günümüz insanı tüm dünyada ister zengin ister fakir olsun 
kayıptadır ve bu açıkça herkes tarafından görülmektedir. Modern 
ve medeni denen ve her türlü zenginliği olan batı toplumlarına bir 
bakın, her türlü çılgınlık ve ahlaksızlık. Alkol, uyuşturucu, fuhuş 
ve eşcinselliklerle beraber, Kur’an’da sapıklıkları dolayısıyla 
Allah’ın yok ettiği toplumların bütün sapıklıkları çağımızda 
işlenmekte.

Ekonomik bakımından gelişmiş toplumlarda olanların daha 
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fazlasını doğu toplumlarında ve geri kalmış diye adlandırılan 
toplumlarda da görürsünüz. Açlık sefalet ve her şeyini satmaya 
hazır insan yığınları, terör günahsız insanlara kıymalar. Her türlü 
hastalık ve pislik, stres ve nefsi tatmin için olmadık sapıklıklar.

İşte bu kısa surenin ilk iki ayetinin haber verdiği kayıplar ve 
hüsran. Bunun ilacını da bize bildiren rabbimizin tavsiyesi ise, 
üçüncü ayette reçeteye bağlanmış.

Müslüman kardeşim, sureyi bunları düşünerek ve özellikle 
mealini ezbere bilerek okuyacağın çok önemli bir nimetin 
değerini bilmen için çok fazla zamanın olmadığı düşünmeli ve 
Allah’a sığınmalısın.

İnsan ömrü tükenecek bir zaman dilimi. Asr suresinde Allah 
Asr’a yemin etmektedir. Bu yemindeki uyarı tek tek her Allah’ın 
kulu içindir. Kul kısa ömrünün değerini tükenmeden bilmelidir. 
Ömür doğumla başlayarak ölümle biten bir zaman. Müslüman 
her an tükenmekte olan zaman sermayesini, Allah yolunda 
doğru kullanmalıdır. Tıpkı sıcakta buz satan kişinin seslendiği 
gibi “Sermayesi eriyen bu şahsa merhamet edin!” Kendimize 
merhamet edelim, Allah’a yönelelim ve doğruyu bulalım.

Yüce Rabbimden Asr suresinin üçüncü ayetini anlayan ve 
uygulayan kullarından hepimizi eylesin diye dua ederim. 

FİL SURESİ
Bismillahirahmanirrahim

1- Ey Muhammed! Kâbe’yi yıkmaya gelen fil sahiplerine 
Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?

2- Onların tuzaklarını boşa çıkartmadı mı?

3,5- Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü 
kuşlar gönderdi ve onlar içi boşalmış ekin taneleri haline 
döndüler...
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Bu beş ayetten oluşan surenin halk arasındaki adı “elemtere” 
dir. Efendimiz bu olaydan elli gün sonra dünyaya gelmiştir. Her 
şeye kadir olan Allah’ın, efendimize peygamberliği ile beraber 
haber verdiği pek çok olay gibi bu fil savaşını da video seyrettirir 
gibi göstermiştir ve bunu vurgulamak için de “görmedin mi” 
sorusunu sormaktadır. Aradan kırk yıl geçmiş ve pek çok kişi 
bu fil olayından haberdardırlar ve efendimiz bu sureyi okurken 
hiç kimse de bir itiraz, ya da eksik fazla diye bir beyanda 
bulunamamışlardır. Olayın doğruluğunu bilenler vardır.

Sure gayet açıktır ve Müslüman kardeşim bu sureyi namazda 
okuduğun zaman bunun Türkçe mealini bilmenin bana göre 
faydası, namazına vesvese karışmasını önleyecek bir hatırlatma 
vardır. Olayın ibret tarafını bilmen ve küçücük kuşların attıkları 
küçük taşlarla, o zamanın en güçlü ordusunun nasıl yok edildiğini 
düşünmen burada önem taşımaktadır.

Yüce Kur’an’ın dizininde 105. sırada olan Fil suresinin özü bir 
ibreti anlatırken insanoğlunun gücünün kuvvetinin ve hilesinin 
Allah karşısında hiçbir gücü olmadığının da anlatılmasıdır. 
Rahmetli Hamdi Yazır, tefsirinde bu sureyi yirmi beş sayfada 
anlatmıştır. Fil olayının tamamını öğrenmek isteyen sayın 
okurlarım bu değerli esere başvurabilirler. 

KUREYŞ SURESİ
Bismillahirahmanirrahim

1- Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması 
ve anlaşması sağlamıştır.

2–3–4- Öyleyse kendilerini açken doyuran ve korku 
içindeyken güven veren bu Kâbe’nin Rabbine kulluk 
etsinler.

Bu sure yüce Kur’an’ın dizininde 106. sırada yer almaktadır. Bu 
sureye Kureyş veya Liilafı Kureyş suresi de denir. Bu namaz 
surelerinin bir özelliği de birbirlerini takip etmeleridir.
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Efendimizin Allah’ın birliğine çağırmasına ilk uyması gereken 
kendi kabilesi olan Kureyş, putperestlikte ısrar etmeleri üzerine 
inen bu ayet namaz kılan Müslüman’ın dikkatini çekecek 
ve kendisini namaza konsantre edecek olan mübarek Kâbe 
ve Kâbe’nin rabbine kulluk etmek konusundaki uyarıdır. Bu 
bakımdan bu sureyi namazında okuyan Müslüman’ın bu sure 
mealini de ezbere bilmesi gerekecektir.

Bu sure ile ilgili olarak rahmetli Yazır’ın yorumu şöyledir: 
“Hitap Resulullah’a olup Kureyş’e emir, emri gayb olduğu gibi 
topluca şu anlam çıkarılır: Ey Muhammed: Rabbin fil ordusuna 
o yaptığından başka Kureyş kabilesine daha birçok özel 
nimette bulunmuş ve bulunacaktır. Bunlardan başlıcası onların 
lehine meydana getirilen ve daha fazla getirilmesi gereken 
anlaşılma ve anlaşmadır. Ondan dolayı herkesten önce iman 
ve kulluk etmeleri gerekirken, etmeyen Kureyş’e ulaştır ki, 
anlaştırılsınlar…”

ALLAH KUL İLİŞKİLERİ
Bismillahirahmanirrahim

1- “Ey Muhammed: Kullarım sana beni sorarlarsa, ben 
onlara yakınım. Bana dua edenin duasına cevap veririm. 
Bana inansınlar. Böylece doğru yolu bulurlar.” Bakara 
suresi 186. ayet.

2- “.. Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa, iyi iş yapsın 
ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.” Kehf suresi 
110. ayet.

3- “Biz insana şah damarından daha yakınız.” Kaf suresi 
16. ayet.

4- “Secde et de bana yaklaş” Alak suresi 19. ayet.

5- “ Ey inananlar: Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. 
Allah, şüphesiz sabredenlerden yanadır.” Bakara suresi 
153. ayet.
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Kul ile Allah arasında yakınlaşma, ibadet, yani namaz ve 
dua ile başlar. Dua, kulun Allah’ı ululayarak ve saygı ile O’na 
yakınlaşması dilek ve isteklerini arz etmesi anlamında özel 
bir ilişkidir. Müslüman bu yakınlaşmayı namazda, ayakta, yan 
yatarken ya da yatarken yapabilir. Esas olan şekil değil işin 
ruhudur. Namazda, duada Müslüman’ın ruhu hassastır, duygu 
yüklüdür, umutları ile beraber endişeleri de vardır. Rabbine 
yalvarır yakarır ve bazen gözyaşlarını tutamaz. Dua ve namaz 
sonunda müminin yüreğine bir umut doğar ve rahatlar.

Namaz ve dua bir ibadet olduğu gibi, iyi iş üretmek ve yasaklardan 
uzak durup onları yapmamak da bir dua ve ibadettir. Doğru söz 
ve davranışta olmak, dua ve ibadet olduğu gibi, yalandan ve 
kötülüklerden uzak kalmaya çalışmak da birer ibadet ve duadır.

“Allah ile yakınlaşmak” yüce Allah bize yakın olduğu açıkça 
bildirmektedir. Kul, Allah’a yakınlaşmak ihtiyacındadır. Kulun 
Allah ile yakınlaşmasının anahtarı duadır, ibadettir ve iyi iş 
üretmektir. Allah, kuluma ben yakınım diyor ve ekliyor. Duada 
benim ile kulumun arasında hiçbir varlık olmayacaktır. Ben 
ona yakınım, hatta şah damarından daha yakınım. Allah ile 
yakınlaşmak için, araya tarikat ve şeyhleri sokmak ve hatta 
peygamberi bile araya sokmak, İslam’da ağır suçtur. Müslüman 
Allah’a dua ederken, falan filanın yüzü suyu hürmetine 
dememelidir. 

Allah’a yakınlaşmakta dua ve ibadet bağlamında, göz hakkın 
gözü, kulak hakkın kulağı ve kalp hakkın aynası olarak görür, 
duyar, bilir ve isterse o zaman dua, ibadet Allah’a yakınlaşma 
vasıtası olabilir. Duada Allah’ın varlığı ve birliğini dile getiren 
kul, Allah’a iman, sevgi ve saygı ile yaklaşır. Allah’tan af ve 
merhamet dileyen kul, Allah’a yaklaştığı gibi, Allah’tan dünya 
nimetlerini ölçüye göre isteyen kul da Allah’a yaklaşır.

Dua ile Allah’ın sonsuz gücüne sığınan kul, kendi gücünün 
ölçüsünü ve Allah’a olan kesin ihtiyacını kalbinde hissederek 
Allah’a yalvarır ve Allah’a yakınlaşmasının yolunu açar. Tek 
başına bu yetmez, buna bütün gücü ile Allah yolunda çalışarak, 
iyi iş üretmelidir. Allah’a böyle yakınlaşmasının sırları yüce 
Kur’an’da çok açık olarak anlatılmaktadır. Kur’an meali okuyalım 
ve Allah’a yaklaşmanın yolarını öğrenelim diye dua ederim.
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İnsan, Allah’a kulluk ( ibadet ve iyi iş yapmak ) için yaratılmıştır. 
İnsan, Allah’ın kulu olmaya layık olmalıdır. İnsan, yaratılışındaki 
bu öz ve özellik ile iman ile bütünleşen aklı ve gönlü ile Allah’a 
yaklaşma ve O’na sığınma ihtiyacını duyar. Bir hadis-i-kutside 
şöyle buyrulmaktadır. “Dua ve ibadetle meydana gelen 
yakınlaşma, Allah’ın sevgisine ve bu sevgide kulda duyarlı 
bir vicdan ve sağduyunun doğmasına yol açar” aksi yolda 
olanlar dünya nimetlerinin peşine düşer ve nefsinin esiri olarak 
kaybeder.

“Secde et de bana yaklaş” yüce Allah, bu ayetle, kulunun 
kendisine yaklaşmasını istemektedir. Allah’a yaklaşmaya 
çalışan kul, hem bu dünyada ve hem de ahirette mutlu olacaktır 
ve Rabbimiz, bizim mutluluğumuz için sayısız nimet, akıl ve 
peygamberleri ile gönderdiği Kitablar vermiş. Son Kitab yüce 
Kur’an tüm Kitabları onaylayan ve insanlara yol gösteren en 
büyük nimet. Bu nimet okunup uygulanmalıdır. 

Secdede esas olan beden hareketi değildir. Secde bildiğimiz 
hareketin dışında, Müslüman’ın kalbinde ve gönlünde duyduğu 
Allah sevgisinin bir ifadesi olmalıdır. Secde eden mümin, Allah’a 
itaatini ve teslimiyetini derinden duymalıdır. Allah’ın emir ve 
yasaklarına uyma sözünün verildiği ve birliğine imanın sembolü 
olan secde, yalnız Allah’a yapılır. Secde ayetinin 15. ayeti, 
Allah’a yaklaşmaya çalışanların tarifidir. “Ayetlerimize inananlar, 
ayetlerimiz kendilerine okunduğunda secdeye kapananlar, 
rablerine hamd ederek, (O’nu noksanlıklardan tenzih edenler ve 
büyüklük taslamayanlardır”.... Bu noktada ve her türlü ibadette 
Allah’a dua edenlerin gönlü yalnız Allah için açılır. İyi iş yapan 
ve rabbine ibadette kimseyi ortak koşmamaya dikkat çeken 
ayeti unutmayalım.
“Namaz ve sabır ile Allah’tan yardım istemek”
İnsanın hayatında hem zorluklar hem de kolaylıklar vardır. 
Çünkü insan bu dünyada Allah’a kulluk etmek için gönderilmiştir. 
Allah’ın beklediği kulun, her alanda imtihana tabi tutulması yine 
Rabbimizin emridir. İşte bu imtihanlar sırasında kulun sığınacağı 
ve yardım isteyeceği Allah’tır. Allah, sabredenlerle beraberdir, 
sabır ise Allah’a saygı anlamındadır. İnsanın sabırsızlığı 
sonucu başına gelen herhangi bir olay karşısında Allah’tan 
sabır dilemek yerine isyan ile davranır ise, Allah’ın yardımını 
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beklemek hak olmaz. Sonsuz merhamet sahibi yüce Rabbimiz, 
kulun sabırsızlığına karşı, kulun kendisine yaklaşmak ve 
rızasını kazanması için namaz ve sabırı tavsiye etmiştir. Kur’an 
meali okuyan Müslüman kardeşim, sabır ve namazın nimetlerini 
aslından öğrenecektir diye dua ederim. 

Bismillahirahmanirrahim
1- “Beni anın ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin sakın 
nankörlük etmeyin.” Bakara suresi 152. ayet.
2- “Rabbinize gizlice, için-için ve gönülden yakarın ( dua 
edin) O, aşırı gidenleri sevmez.” A’raf suresi 55. ayet.
3- “Sizin için kulaklar, gözler ve gönüller var eden O’dur. Ne 
az şükrediyorsunuz.”  Mü’minun suresi 78. ayet.
4- “ Eğer yalnız Allah’a tapıyorsanız, Allah’ın size verdiği 
rızkın helalini ve temizini yiyin ve Allah’ın nimetine 
şükredin.” Nahl suresi 11. ayet.
5- “Ey inananlar: Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız o, size 
iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir. Kötülüklerinizi 
örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.” Enfal suresi 
29. ayet.
Allah’ı anmak, O’nu sevmek, O’na saygı duymak, O’ndan 
sakınarak emir ve yasaklarına uymak demektir. Allah’ın kulunu 
anması ise, Allah’ın kuluna yarattığı nimetleri vermesi, dualarını 
kabul etmesi demektir.

“Allah’ı anmak en büyük ibadettir” bu cümle Kur’an’ın bir 
ayetidir. Allah’ı anmak, Allah’ın güzel isimlerinde ( Esma-ül 
Hüsna ) birini yüksek sesle söylemek değildir. Yani “Allah-u 
Ekber” demek tek başına yeterli değildir. İbadet etmek ve 
Allah’ı zikretmek elbette olacaktır. Bununla beraber her şeyin 
yaratıcısı olan Allah’ın yarattığı varlıkları ve nimetleri anlamak 
için çalışmak, Allah’a şükrün ve Allah’ı anmanın iş, yani Salih 
amel ile ifade etmektir.

Allah’ı anmanın ve O’nun emir ve yasaklarını öğrenen ve 
ona göre yaşamaya çalışan kulunun, ibadet ve çalışmasının 
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karşılığını yüce Allah verecektir. İşte bu noktada kula düşen, 
Allah’ın verdiği nimetleri, Allah yolunda kullanmak ve nankörlük 
ederek, nimetleri telef etmemektir. Allah’ı anmayı öğrenelim ve 
Kur’an gibi bir nimeti bize veren rabbimize her zaman şükredelim 
diye dua ederim.

Nimetlerin kendilerine göre külfetleri de vardır. Allah’ın bütün 
nimetlerine ve hele sonsuz nimetlerinin kullanılmasında rehber 
olan Kur’an mealini okuyalım, anlayalım ve O’na göre yaşayalım 
bu Allah’ı anmanın en değerlisi ve anlamlısı olacaktır.

Allah karşısında güçsüz olan kulun dua ile Allah’a yakarması 
ve isteklerde bulunması, kulun hakkıdır. “Allah dua edenlerin 
dualarını kabul edendir” bu cümle Kur’an’da bir ayettir. Duanın 
bir ölçüsü ve elbette ki bir ölçüsü yanında bir adabı da vardır. 
Bunun için yüce Allah, kullarına dua konusunda şu bilgiyi 
vermektedir, “Rabbinize gizlice, için için ve gönülden 
yakarın. O, aşırı gidenleri sevmez.”

Allah’a dua ederken, kalplerinizi Allah’a gönülden ve tüm inanç 
duygularınızla açarak gizlice yalvarın. Öyle bir duygu içerisinde 
olun ki Allah ile beraber olduğunuzu ve nefsinizin size ne 
fısıldadığını bilen olduğunu unutmayınız. Allah’a karşı açık ve 
samimi olunuz yüksek sesle bağırıp çağırarak ve etrafa reklâm 
ederek yapılan ve her türlü aşırılığı Allah’ın sevmediğinin 
bilincinde ve inancında olarak, dua edin ve Allah’ın aşırı 
gidenleri sevmediğini bilin. Tarikatlar aşırılıklara kapı açan 
yanlış yerlerdir. Ölçüyü yüce Allah koymuş ve bunları Kur’an’da 
anlaşılır bir dille anlatmıştır. Allah her şeyi bir ölçüye göre 
yaratmıştır. Kur’an meali okuyalım ve Allah’ın koyduğu ölçüleri 
doğru yerden öğrenelim dua ederim.

Yüce Allah, Kur’an’da pek çok ayette insanın yaratıcısına 
karşı pek nankör olduğunu duyurmaktadır. Allah, insana 
sayamayacağı kadar nimet verdiğini ve bunlar arasında duyma, 
görme ve aklın aydınlık yüzü gönül verdiğini ve fakat insanların 
pek az şükrettiğini bildirmekte...  Allah’ın yarattığı ve insanların 
kullanımına verdiği sayısız nimetlere bakan gözlerin değerini 
bilmeli ve bunu bize veren rabbimize şükretmeliyiz. Hele bir de 
baktığını gören ve gördüğünden dersler çıkartan insan Allah’ı 
bulacak ve O’na şükür edecektir.
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Allah’ın yarattığı güzellikleri görmek ve Allah’ı sevmek ve sonsuz 
hayatı düşünmek. Allah’ı seven ve O’na şükür eden gönül, bu 
dünyada da ahirette de yaşayan güzelliktir ve bu gönül, ahireti 
ölümsüzlüğü gören göz gönüldür. 

Gözle görülen, kulakla duyulan ve gönüle yansıyan nimetler, 
insanı Allah’ı sevmeye götürür. Ne yazık ki, insanların çoğunluğu 
bunu görmeyip, Allah’a şükretmeyi akıllarına getirmemektedirler. 
Kur’an yolunda olanlar, şu dünyada neden var olduklarını iyice 
düşünüp, Allah’ın verdiği nimetlerin değerini bilerek O’na çokça 
şükretmelidirler. Kur’an meali okuyarak doğruyu öğrenelim, 
temiz çalışalım temiz kazanalım, temiz ve helalinden yiyelim, 
Allah’a nankörlük etmeyelim.

Kur’an meali okuyup nasibimizi almak, gücümüz ölçüsünde 
Kur’an ahlakı ile çalışıp yaşamak, Allah’a karşı gelmekten 
sakınanların işidir.

Enfal suresinin 29. ayeti Allah’a karşı gelmekten sakınanları 
müjdedir. Allah’tan sakınmak ve iyiyi kötüden ayırabilme 
kabiliyetine erişmek, hangi iş ve meslekten olursak olalım bu 
dünya için çok değerli bir nimettir. Kul hatasız olmaz. Ancak, 
Allah’tan sakınanların kötülüklerini örten, sonsuz nimet ve 
merhamet sahibi olan Allah’ı bilelim. Allah’ı sevmek, sonsuz 
hayatı düşünmek ve O’nun rızasını kazanmak. Allah’ı seven, 
şükreden kul ahireti ve ölümsüzlüğü görendir. Ne mutlu bu 
kurallara.

 

Bismillahirahmanirrahim,

1- “Dikkat edin yaratmak da, emretmek de yalnız Allah’a 
mahsustur.” A’raf suresi 54. ayet.

2- “Biz gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri belirli bir 
süre ve bir amaç için yarattık” Ahkaf suresi 3. ayet.

3- “O, bir şeyi dilediği zaman O’nun emri o şeye “ol” 
demektir. O da hemen oluverir” Yasin suresi 82. ayet.
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4- “Allah sizi topraktan, sonra bir damla sudan yaratmış, 
sonra da sizi eşler ( dişi - erkek ) yapmıştır.” Fatır suresi 11. 
ayet. 

5- “Ben insanları ve cinleri ancak, bana ibadet etsinler diye 
yarattım.” Zariyat suresi 56. ayet.

Küçükten büyüğe her şeyin yaratıcısı yüce Allah’tır. Kur’an’da 
yaratmak ile ilgili sade bir dille açıklanmış pek çok ayet vardır. 
Allah’ın yaratması en geniş anlamda “gökleri, yeri ve ikisinin 
arasındakileri” ifadesiyle yer almaktadır. Bu ifade tüm yaratılmış 
varlıkları içine almaktadır.

Bir ölçüye ve yalnız yüce Allah’ın bildiği bir zaman dilimi için 
yaratılmış olan evren, insanın hizmetine verilmiştir. Kur’an 
tabiatın yaradılışından söz ederken, üzerinde en çok durduğu 
konular, evrenin yaratılışı ve tüm âlemler ve içinde yer alan 
varlıkların nasıl bir düzen içerisinde hayatlarını sürdürecekleri 
vurgulanmaktadır.

Allah birdir ve yaratmak sadece Allah’a mahsustur, yani yaratmak 
sadece Allah’ın işidir. İnsanlar “yaratmak” fiilini, konuşurken ulu 
orta ve rastgele kullanmaktadırlar. Bu yanlıştır ve günahtır. İnsan 
yaratamaz, Allah’ın yarattıklarını araştırır, bulur ve yapabilir, 
üretebilir. Esasen Allah’ın insanlara evreni emanet etmesinin 
ana sebebi, insanın araştırıp bulması ve insanlığın hizmetine 
faydalı olarak sunmasıdır.

Yüce Allah, yaratmakta kendisine ortak koşulmasını affı olmayan 
bir suç olarak bildirmektedir. Allah, varlık âleminin tümünü kesin 
ilmi, kudret ve hikmet sahibi olarak, ortağa ihtiyacı olmadan 
yönetmektedir.

Allah’ın yaratması ile ilgili olarak Kur’an’da yüzlerce ayet vardır. 
Ben kısa ve kolay anlaşılan beş ayet seçtim, tadımlık olarak. 
Kitabın ana başlığında, Kamer suresinin dört ayeti verilmektedir. 
Kur’an insanlığa öğüt olarak ve kolaylaştırılarak gönderilmiştir. 
Kur’an, evrensel ve kıyamet sabahına kadar öğüttür. İnsanlık 
araştırıp buldukça, Kur’an sırlarına ve bilgilerine ulaşacaktır. 
Allah’ın kulundan istediği budur. Araştıran çalışan ve iyi işler 
üreten insanın Allah nezdindeki değeri, Kur’an’ın pek çok 
ayetinde dile getirilmektedir.
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Allah’ın yaratma sürecindeki son halka insan olmuştur. Bu, 
hâşâ, Allah yaratmayı bıraktı demek değildir. Yüce Allah her 
an yaratma sürecindedir bizim burada vurgulamak istediğimiz 
Hz.Âdem’in yaratılışıdır.

Yüce Allah’ın yaratma sanatının en ince şekilde anlatıldığı konu 
insanın yaratılmasıdır. Allah, insanı yaratmayı murad ettiği 
zaman, meleklerle bir diyaloga girmiştir ve bu özet olarak Bakara 
suresinin 3O’dan 38’e kadar olan ayetlerinde anlatılmaktadır. 
Bu kıssa herkesin çok kolay anlayacağı bir kıssadır ve meal 
okuduğunda görülecektir.

Allah, insanı (Hz. Âdem) yaratışta, tüm isimleri öğreterek 
bilgilendirmiş ve yeryüzüne idareci olarak tayin etmiştir. 
Her dönemde gönderdiği peygamberle ve Kitablarla da 
bilgilendirmeye devam etmiştir. Son peygamber efendimiz ve 
son kitab Kur’an’dır. Kur’an’a uyanlar şanslı insanlardır. Yüce 
Allah, kurtuluşun öğüdü olan Kur’an ile kurtuluşa çağırmaktadır. 
Kur’an okuyup kurtuluş yolunu öğrenelim diye dua ederim.

 “Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde ( 
altı evrede ) yaratan ve arş’a kurulan, geceyi, kendisini 
durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün 
yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır. Dikkat 
edin, yaratmak da emretmek de yalnız O’na mahsustur. 
Âlemlerin rabbi olan Allah’ın şanı yücedir. Rabbinize alçak 
gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları 
sevmez.” A’raf suresi 54 ve 55. ayetler.

Bu ayetlerde yüce Allah, kâinatın gözleyebildiğimiz bir tablosunu 
canlı bir şekilde anlatmaktadır. Allah’ın büyüklüğünü ve kudretini 
bir bakışta gözlerimiz önüne seren ayetler bunlar ve insan yer ve 
göklerin yaratılışını düşünerek, yüce Allah’ın varlığı ve birliğine 
iman etmesi açıkça vurgulayan ayetler.

Günün ışıklarıyla birlikte harekete geçen gündüz hayatını, 
dünyayı sakin geceyi ve onu aydınlatan ay ve yıldızları 
düşünmek ve bunun sırrına varmak için aklını kullanan insanın 
pek çok bilgilere ulaşabileceğini düşündüren ayetler bunlar.
Yüce Allah, dilerse geceyi, gündüzü ve tüm âlemleri bir anda 
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yaratabilirdi ama o, kesin ilmiyle her şeyin zamanında ve 
yerinde olmasını dilemiş ve âlemleri altı günde “altı evrede” 
yarattığını bize bildirmiştir. Geceyi gündüze ve gündüzü de 
geceye bürüyen yüce Allah, bu ifade ile her an yaratmakta 
olduğu mesajını bize vermektedir. Her şeyi yaratan ve yöneten 
Allah’tır. En küçük varlıktan en büyük galaksilere kadar her şeyi 
bilen yüce Rabbimiz, her yerde hazır ve nazırdı. Bu bilgiler 
Kur’an’ın pek çok ayetinde bildirilerek, insanın Allah’ı tanıması 
amaçlanmaktadır.
Yüce Allah, her şeyin zıd ve benzerini yaratmış ve onlar arasında 
insan için faydalı olacak bilgileri vermiştir. Tatlı tuzlu, sıcak - 
soğuk vb. insanın yapısını da iyi ve kötü yetenekler olarak yine 
zıtlıklar içerisinde yaratmıştır. Tüm âlemler ve varlıklar, insanın 
emrine ve bilgisine verilmiştir.
İnsanoğlu Allah’ın kendisine verdiği akıl ile araştıracak, 
düşünecek ve insanlık için hayırlı olan ilimleri üretecektir.
“İyi bilin ki yaratmak da, emretmek de yalnız O’na aittir” 
burada insanoğlu uyarılmakta ve haddini bilerek, ben yarattım 
ve ben emir verdim bu araç meydana geldi dememelidir. Allah, 
malzemeyi vermiş ve insana düşünüp yapmak yetkisi vermiştir. 
İhlâs ile yola çıkan insana çalışan insana Allah, icatlar için yolu 
açacaktır. Bu yüce ayetin yaratmak ve emretmek yalnız Allah’a 
ait olduğu vurgulamaktaki maksat, insanın haddini bilmesi 
içindir.
Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. “Çünkü O, haddi 
aşanları sevmez” ayetinin açık anlamı: Kalplerinizi Allah’a açık 
ve temiz olarak açın ve O’na teslim olmuş ve boyun eğmiş kullar 
olarak O’na içten yani içinizden geldiği gibi yalvarın. Aşırıya 
kaçmayın, sade bir şekilde derdinizi istediğinizi O’na bildirin 
ve duanızın kabul olacağına inanarak sabırla bekleyin. Allah 
dualarınızı kabul etsin diye dua ederim.

Bismillahirahmanirrahim

1- “Sizin ilahınız, kendisinden başka ilah olmayan Allah’tır. 
O, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.” Ta-Ha suresi 98. ayet.
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2- “Deki: Allah bir tektir.” İhlâs suresi 1. ayet.

3- “Ey Muhammed! De ki: Ey insanlar! Ben şüphesiz, 
göklerin ve yerin hükümdarlığı kendisine ait olan Allah’ın 
hepinize gönderdiği peygamberiyim. O’ndan başka hiçbir 
ilah yoktur. O diridir. Diriltir ve öldürür. O halde O’nun 
ümmi peygamberine de inanın ve ona uyun ki, doğru yolu 
bulasınız” A’raf suresi 158. ayet.

4- “De ki: benim namazım ve diğer ibadetlerim, hayatım ve 
ölümüm âlemlerin rabbi Allah içindir.” En’am 162. ayet.

Yüce Kur’an’ın tüm ayetleri Allah’ı, peygamberlerini, meleklerini, 
ahret ve dünya hayatını ve en önemlisi de insana kendini 
yani insanı anlatır. İnsana bağlı olarak ve insan için Allah’ın 
yarattığı sayısını sayamayacağımız diğer varlıkları ve onların 
yaşam çizgileri olan yörüngelerini, güneşin ve ayın ve âlemlerin 
yörüngelerini de anlatır. Bu konuların anlatıldığı ayetlerin 
sonunda da düşünen insanların bunlardan ibret alıp ders 
çıkartmalarını emreder.
Yukarıya aldığım 4 tadımlık ayet: “Lailahe İllallah” (Allah’tan 
başka ilah yoktur ile “Eşhedu en-Lailahe İllallah ve Eşhedu 
enne Muhammeden Abduhu ve Resuluhu” (ben şahadet ederim 
ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şart ederim ki, Muhammed 
O’nun kulu ve O’nun elçisidir. ) ifadelerinin açık anlatımlarıdır. 
Yüce Allah’ın kulundan beklediği bu iki ifadeye uygun bir 
Müslüman olarak yaşamasıdır.
İslam dininin temeli, Allah’ın varlığı ve birliğine iman ile O’nun 
insanlığa verdiği nimetlerin Allah’tan olduğuna şahitlik etmesidir. 
İslam’ın diğer kurallarının hepsinin anlaşılması ve uygulanması 
bu iki ifadenin doğru algılanması ve bilinmesine bağlıdır. İnsanın 
gerek kendinde ve gerekse kendisi için yüce Allah’ın yarattığı 
nimetler hakkında bilebileceği bilgilerin temeli de bu iki ifadenin 
bilinmesine bağlıdır. Allah’ın varlığını ve birliğini bilmek, O’nun 
yarattıklarından var olduğunu kalben ve ilmen bilmektir. Ayetler, 
Allah’ın varlığını ve birliğini açıkça duyurarak, Allah’ı tanımayı 
ve bilmeyi emretmektedir. Allah’ı tanımak ve bilmek, O’nun emir 
ve yasaklarını anlamak, uygulamakla tamamlanır. İman ise 
Allah sevgisi ve O’nun koyduğu sınırlar içerisinde Müslüman 
olarak yaşamaktadır.
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“Lailahe illallah” yani Kelime-i Tevhid, Allah’a iman ve Kur’an’ın 
okunup anlaşılması ve uygulamasının özüdür. Kelime-i tevhid, 
Allah’a imanın kalpten gelen sesidir, nefesidir. Bu ifadeyi 
söyleyen Müslüman bu sesi ve nefesi duymalı ve kalbi titreyerek 
imanı artmalıdır. Müslüman bu ifadeyi söylerken, kendini imtihan 
edebilir. Bu imanın kontrolü için önemli bir ölçüdür. Allah’ı 
yarattıklarına bakınca varlığı ve birliği görünendir... Bu ifadede 
imanı tasdik eden kelime “illallah” tır. Bu kelime Allah var ve 
bir demek yanında, kesin ve mutlaka Allah vardır anlamını 
pekiştirmektedir. Bu bakımdan Kelime-i Tevhid söylenirken 
“illallah” ifadesine kalpten vurgu ile seslendirilmelidir.
Allahuekber diye başlayan namaza çağrı ezan, “lailahe illallah” ile 
bitmektedir. Allah’ın büyüklüğü ve birliğinin vurgulandığı ezanın 
dinlenmesi ve tekrarlanması, Müslüman’ın güzel ahlakındadır... 
“Lailahe illallah” ifadesinin açılımı ile ilgili pek çok ayet vardır. 
Kur’an meali okuyan Müslüman kardeşlerim, bunları görecek 
ve öğreneceklerdir.

Bismillahirahmanirrahim

3- “Ey Muhammed! De ki: Ey insanlar! Ben şüphesiz, 
göklerin ve yerin hükümdarlığı kendisine ait olan Allah’ın 
hepinize gönderdiği peygamberiyim. O’ndan başka hiçbir 
ilah yoktur. O, diridir, diriltir ve öldürür. O halde O’nun 
ümmi peygamberine de inanın ve ona uyun ki, doğru yolu 
bulasınız” A’raf suresi 158. ayet.

4- “ De ki: Benim namazım ve diğer ibadetlerim, hayatım 
ve ölümüm âlemlerin rabbine aittir, (âlemlerin rabbi Allah 
içindir).” En’am 162. ayet.

Bu iki ayette, Allah’ın varlığı ve birliğinin yanında O’nun varlığına 
ve efendimizin O’nun resulü olduğuna iman ve tasdik ifadeleri 
vardır. Bu Kelime-i şahadettir, “Ben şahadet ederim ki, Allah’tan 
başka ilah yoktur. Yine şahadet ederim ki, Muhammed O’nun 
kulu ve elçisidir” bu ifadeyi söyleyen insan, İslam’a ilk adımı 
atmış olur.

Yeryüzünde ve göklerde nereye bakarsanız, her gördüğünüz 
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canlı-cansız her varlığının yaratanının Allah olduğunu bilir 
ve şahadet ederseniz. Varlıkların ilişkilerinin birbirine bağlı 
ve devamlı olduğunu fark eder ve sistemin düzenliliğini 
de düşününce Allah’ın tek olduğunu anlamamak mümkün 
değildir. Gecenin gündüzü ve gündüzün de geceyi izlemesinin 
düzenliliğini, insanların doğum ve ölümlerinin gerçeğini ilk anda 
örnek olarak düşününüz.

 “De ki: Ey insanlar! Ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi 
Allah’ın resulüyüm”. Kelime-i şahadetin ilk cümlesi Allah’ın 
birliğine şahit olmayı ve ikinci cümlesi de Hz. Muhammed’in 
O’nun elçisi olduğuna şahit olmaktır. Bu ayetle, yüce Allah, 
efendimizin elçiliğinin tek bir ümmete değil tüm insanlara 
olduğunu bildirmekte ve buna bizim şahit olmamızı ve tasdik 
etmemizi istemektedir.

Efendimizin elçiliği ile başlayan şahadet ve Kur’an’ın kıyamet 
sabahına kadar geçerliliği, efendimizin Allah’ın resulü 
olduğunun tasdiki gelmiş ve gelecek tüm insanlığa tebliğ 
edilmektedir… Bu ayetle bütün insanlar Allah’a ve O’nun resulü 
olan Hz. Muhammed’e iman, tasdik ile Allah’a ve resulüne itaati 
emretmektedir.

“De ki! O benim namazım ve diğer ibadetlerim, hayatım ve 
ölümüm âlemlerin rabbine aittir.” ayetini okuyan Müslüman, 
ben Allah’ın varlığını ve birliğini bilen bir kulum ve bunu tasdik 
ediyorum demektir. Beni yaratan O’dur ve ben O’nun kuluyum. 
Hz. İbrahim şöyle dua etmiştir: “Ancak, âlemlerin rabbi 
olan Allah dostumdur. O, beni yaratan ve bana doğru 
yolu gösterendir. Beni yediren de, içiren de O’dur. Hasta 
olduğumda bana O şifa verir. Beni öldürecek, sonra da 
diriltecek O’dur. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler 
arasına kat.” Şuara suresi 77–83. ayetler…

“Allahuekber” diye başlayan namaza çağrı ezan, “Kelime-i 
şahadet” ile devam eder ve “Lailahe illallah” ile biter. 
Ezanın dinlenmesi ve tekrar edilmesi, Müslüman’ın güzel 
ahlakındandır… Rabbimden namazını huşu içerisinde devamlı 
kılan kullarından eylemesini dilerim.
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KUR’AN’DAN AYETLER 
Bismillahirahmanirrahim

1 -) “Eğer kulumuz Muhammed’e indirdiğimiz Kur’an’dan 
şüphede iseniz, haydi onunkilere benzer bir sure getiriniz. 
Eğer doğru sözlü iseniz, Allah’tan başka, güvendiklerinizi 
de yardıma çağırın” Bakara suresi 23. ayet.
2- “De ki: And olsun, insanlar ve cinler bu Kur’an’ın benzerini 
ortaya koymak için, bir araya gelseler ve birbirlerine destek 
olsalar, yine de benzerini ortaya koyamayacaklardır.” İsra 
suresi 88. ayet.
3- “Senin için, yoksa O’nu uydurdu mu diyorlar? De ki: 
Öyleyse siz de O’nun surelerine benzer uydurulmuş on 
sure getirin. İddianızda samimi iseniz. Allah’tan başka 
çağırabileceğinizi de yardıma çağırın” Hud. 13. ayet.
4- “ Hala düşünüp Kur’an’ı anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer 
o, Allah’tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, O’nda 
çok aykırılıklar, çelişkiler bulurlardı” Nisa suresi 82. ayet.
5- “Ey Muhammed! Sana Rabbinden indirilen gerçek 
olduğunu bilen kimse, O’nu bilmeyen köre benzer mi? 
Ancak akıl sahipleri ibret alırlar” Rad suresi 19. ayet.
Seçtiğim bu 5 tadımlık ayette, Kur’an’ın inanmayanlara 
meydan okuyuşu anlatılmaktadır. Kur’an ilk indiği gün olduğu 
gibi kıyamet sabahına kadar geçerli olan ve insanların bir tek 
ayetini bile benzer olarak yapamayacakları Allah kelamıdır. 
Efendimizin, Kur’an’ı ilk anlatmaya başladığı günden itibaren, 
inanmayanlar, kendisinden mucize getirmesini istemişlerdir. 
Kur’an, o günlerde mucize olduğunu, bu tadımlık ayetlerin pek 
çok benzeri ile inanmayanlara meydan okumuş ve kendisinin 
kolay anlaşılır, fakat benzerini insanların yapamayacağını 
anlatmıştır. Kur’an’ın bu meydan okumasını, inananlar Allah’ın 
varlığı ve tekliği olarak algılayarak iman etmişler ve efendimizin 
Allah’ın peygamberi olduğunu onaylamışlardır. İnanmayanlar 
ise, inatlarında ısrar ederek kaybedenler olmuşlardır.

Günümüzde, Kur’an’ı ve efendimizi reddeden Yahudi ve 
Hıristiyanlar, İslam’ı ortadan kaldırmak için tüm güçleriyle 



PARA İLE SATILAMAZ 

ÇOĞ
ALTILAMAZ 

KOPYALANAMAZ

43

çalışmaktadırlar. “Dinler arası diyalog”, “Medeniyetler 
arası buluşmak” gibi sahte girişimlerle sade Müslümanımızı 
kandırmaya ve ılımlı İslam gibi İslam’ın kabul etmeyeceği ve 
içine fitne sokucu kurumlar oluşturmaya çalışmaktadırlar.

Yüce Kur’an’ın kelimeleri, ayetleri ve surelerinin sesi, insanın 
tüm duygularını kuşatır. Kur’an’ın mesajlarının önünde ardında 
ve arasında olan sade ve anlaşılır anlamlar, insanın kalbini 
Allah’a açar. Tıpkı Hz. Ömer’de olduğu gibi. Hz Ömer en öfkeli 
bir anında okunan Kur’an’ı duymuş ve bu en katı olan putçu 
derhal Müslüman olmuştur.

Böyle bir ortamda, Kur’an’ın, Mekke’nin mağrur putçuları ve 
cincilerine olan meydan okuyuşu, çok öfkelendirici bir dille 
yapmıştır. Kur’an’ın Bakara suresinin 23. ayeti ile İsra suresinin 
88. ayeti, öyle öfkelendirici ve aşağılayıcı bir ifadedir ki, 
inkârcıların dilden dile dolaşan şiirleri ve konuşma san’atlarını 
sıfıra indirmiştir. Yüce Allah, bu noktada mealen şöyle meydan 
okumaktadır, “Ben’den ( Allah ) başka güvendikleriniz, 
cinleriniz ve hangi akıl ve bilgi sahipleriniz, varsa çağırın 
ve benzer bir ayet yapın...” O gün bu gün hiçbir inkârcı toplum 
bunu başaramamıştır.

 

Bismillahirahmanirrahim

3- “Senin için: yoksa O’nu uydurdu mu diyorlar? De ki! 
“Öyleyse siz de O’nun surelerine benzer uydurulmuş on 
sure getirin. İddianızda samimi iseniz. Allah’tan başka 
çağırabileceğinizi de yardıma çağırın.” Hud suresi 13. ayet.

4- “Hala düşünüp Kur’an’ı anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer 
o, Allah’tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, O’nda 
çok aykırılıklar, çelişkiler bulurlardı” Nisa suresi 82. ayet.

5- “Ey Muhammed! Sana rabbinden indirilen gerçek 
olduğunu bilen kimse, O’nu bilmeyen köre benzer mi? 
Ancak akıl sahipleri ibret alırlar” Rad suresi 19. ayet. 

Yüce Kur’an’ın ilk inmeye başladığında ve efendimizin bir süre 
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sonra ortaya çıkarak, Allah’ın ayetlerini açıktan ilan etmeye 
başladığı günlerde, Mekke ileri gelenleri, şiir ve edebiyat 
alanında çok üstün bir halde olduklarının mağrurluğunu 
yaşıyorlardı. Bunların arasında efendimizin amcaları da vardır. 
Bunlar efendimize karşı söz savaşı açarak, Kur’an’ın Allah 
kelamı olmadığını ve bunları efendimizin kendisinin uydurduğu 
propagandasını yaparak, taraftarlarını kendi yanlarında tutmaya 
çalışıyorlardı. Hud suresinin 13. ayetinde, bu inanmayanlara ağır 
gelecek bir meydan okumanın yanında, bunların ve şüphede 
olanların samimiyetsizliklerine dikkat çekerek, efendimize moral 
verilmekte.
Bakara suresinin 2. ayetinde “Kur’an’da şüpheye yer yoktur, 
Kur’an, inananlara yol gösteren bir kitaptır” bilgisi verilerek, 
Allah’ın kulları doğru yola çağrılır, hidayete çağrılır. Hidayetten 
yani doğru yoldan amaç, inananları, mağrur ve zalim Mekke 
müşriklerinin zulmünden ve bağımlılığından kurtarmaktır. Bu 
çağrıya, kölelerden, ezilenlerden cevap geldiği gibi, katı bir 
putçu olan hazreti Ömer’den de cevap geliyor ve Müslüman 
oluyordu. Bu mucizedir ve bu mucizenin adı yüce Kur’an’dır.
Kur’an, öyle bir mucizedir ki, onda hiçbir çelişki bulmak mümkün 
değildir. Bunu Nisa suresinin 82. ayeti ile yüce Allah, müşriklere 
daha ağır bir meydan okumakta ve onları düşünceden yoksunlar 
olarak değerlendirmektedir.
Yüce Kur’an, öyle bir mucizedir ki, edebi yapısı, kalplere olan 
derin etkisi, ilmi ve akli kelime, ayet ve sureleri kıyamete kadar 
kalıcı ve geçerli olan Allah kelamıdır. Rad suresinin 19. ayeti ile 
efendimize hitap eden yüce Allah, tüm bu özellikleri ve üstünlükleri 
düşünmeyen inanmamışları “kör”lere benzetmektedir. 
İnananların ise, akıl sahipleri olduklarını vurgular. Bugün sözüm 
ona medeniyet sahibiyiz diye Mekke müşrikleri gibi mağrur 
inanmamış Yahudi ve Hıristiyanlar, sadece masum insanları 
öldüren silahlar üretmekte… İslam’ı siyasete alet edenlerin 
silahları ise, münafıklığın daniskası olmaktadır. Kur’an meali 
okuyup dinimizi Allah kelamından öğrenelim diye dua ederim.
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Bismillahirahmanirrahim

1- “Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerde 
(gönüllerde) olana bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet 
gelmiştir. “Yunus suresi 57. ayet.

2- “Kendilerine açıkça anlatabilmesi için, her peygamberi 
kendi kavminin dili ile gönderdik…” İbrahim suresi 4. ayet.

3- “Ey Muhammed! Biz, düşünüp öğütler alsınlar diye, 
Kur’an’ı senin dilinde indirerek kolaylaştırdık.” Duhan 
suresi 58. ayet.

4- “İçlerinde bir takım okuryazar olmayanlar vardır ki, kitab’ı 
bilmezler. Bildikleri kulaktan dolma şeylerdir.” Bakara 
suresi 78. ayet.

5- “Ey Muhammed: Kur’an’ı ağır ağır (tane tane) oku!” 
Müzemmil suresi 4. ayet.

Yüce Kur’an tüm insanlar için indirilmiştir. İster Müslüman, 
ister Hıristiyan, ister Yahudi ya da Allah’ı inkâr eden olsun 
her insan Allah’ın yarattığı kuludur. İnsan, düşünüp aklını 
kullanarak Kur’an okuyacak doğruyu bulacaktır. Bu yolla gönlü 
(kalbi) şifa bulacak, yani iman edecektir. İman ile yoğrulan aklı, 
Kur’an ahlakını insanın yaşamına katacaktır. Kur’an ahlakı ile 
yaşayan insanın imanı pekişecek ve “Allah bana yeter” iman 
ve inancına erecektir. Kur’an’ın rehberliği ve Allah’ın rahmeti 
insanı bu güzelliğe taşıyacak ve insan hem bu dünyada ve hem 
de ahrette mutlu olacaktır. Allah’ın kulundan beklediği budur.

Kıymetli okuyucularım! Bu başlangıç ile devam edecek 
yazılarımın amacı, Kur’an okumak ve anlamak konusunda 
seçtiğim tadımlık ayetlerle size bilgi sunmaktır. Allah insana 
okumak ve ilim sahibi olmayı emreder. İnsanlık için efendimize 
verilen ilk emir “OKU” “Rabbinin emriyle OKU” “Rabbinin 
adıyla OKU” bu cümle efendimizin Cebrail (a.s.) dan duyduğu 
ilk ayettir.

İnsan bir şeyi öğrenmek için okur, yani okumak anlamak içindir. 
İnsan bir şeyi anlamıyorsa, o şeyi, o kitabı okumuyor demektir. 
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Yüce Allah’ın “OKU” emrinin özünde “ANLA”mak vardır. Allah’ın 
kitabını okuyan onu anlamak zorundadır. Allah’ın genel emri 
“OKU” anla ve Kur’an ahlakı ile yaşadır. Kur’an ilmi ve ahlakı 
ile yaşamının göstergesi “Salih amel” dir. İnsan, oturuşunda, 
kalkışında, konuşma ve davranışlarında, yani her hali ve 
eyleminde dosdoğru bir duruş sergileyerek, doğru ve faydalı 
iş, “salih amel” üretecektir. Bu iki özet cümle, Müslüman’dan 
yansıyan görüntülerdir.
Müslüman, Kur’an’ı kendi dilinde meal okuyarak dinini öğrenmek 
ve anlama zorundadır. Arap dilini çok iyi derecede bilen, yani 
iyi anlayabilen, Kur’an’ı Arapça okuyacaktır. Yarım yamalak 
Arapça bilen ya da hiç bilmeyenlerin illa Arapça inatları, Kur’an’ı 
okumamak ve anlamamaktır. Kur’an ayette de belirtildiği gibi, 
düşünüp öğüt almak için okunacak Kitabtır ve Allah bunu 
kolaylaştırdığını haber vermektedir. Kur’an’ın muhatabı insandır 
ve insan ancak kendi dilinde okuduğu bir kitabı anlayabilir. 
Kur’an’ın ilk muhatabı efendimiz ve onun halkı olan Araplardır 
ve Kur’an bunun için Arapça indirilmiştir. Kur’an, illa Arapça 
okunmak zorundadır diye bir şartı getirmemiştir.
Kur’an’ı okuyan güzel sesli bir hafız ve onu dinleyenler 
anlamını bilmeseler bile, hem okuyan hafız ve hem de 
dinleyen Müslümanlar için sevaplıdır. Nitekim Araf suresinin 
2O4. ayetinde “Kur’an okunduğu zaman susun ve dinleyin 
ki, merhamet olunasınız” emri vardır. Ancak, Kur’an okunup 
anlaşılmak ve yaşanmak için indirilmiştir.
Kur’an meali okuyalım ve anlayarak, bilerek Kur’an ahlakını 
yaşayalım diye dua ederim. 
Allah, hiç kimseye, hiçbir ırka, sınıfa, halka, topluluğa 
ve cemaatlere tarikatlara, din konusunda hiçbir ayrıcalık 
tanımamıştır. Allah indinde din tektir ve o da İslamiyet’tir.
Kur’an Arapçadır ve ben arabım ya da ben Arapça bilir ve 
Kur’an’ı Arapça okurum benliğine kapılanlar, tarikatçılar, 
kendileri için Allah indinde ayrıcalık gütmüş olurlar. Bugün bu 
ayrıcalık türbana kadar indirilmiştir. Üstünlük takvadadır (Allah 
bana yeter imanında olmak ve ona göre ibadet ile yaşamak).
Yüce Kur’an üstünlüğün takvada olduğunu haber vermektedir. 
Efendimiz de veda hutbesinde “Arabın Arap olmayan bir 
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yabancıya, bir yabancının da bir Araba karşı bir üstünlüğü 
yoktur” bütün insanlar âdemoğullarıdır ve Âdem de topraktandır” 
buyurmuşlardır. Takvanın ve üstünlüğün takdiri ve tasdiki 
tamamen Allah’ın hakkıdır. Onun için hiç kimse kendisini dinde, 
imanda üstün görmemelidir. Cenneti umut etmeli ve başkasının 
iman ile inancı hakkında hüküm vermemelidir. 

Kur’an, tüm insanlığa indirilmiştir ve Allah her kulunun Kur’an’ı 
okuyup anlasın ve dünyadaki hayatını ona göre yaşasın 
dileğindedir. Allah’ın emir ve yasaklarını Kur’an okuyarak 
öğrenen kul, Kur’an ahlakı ile yaşarsa cenneti umut edebilir.

Kur’an’ı okumak ve aklını kullanarak anlamak, her Müslüman’a 
şifa olacak birinci sırada bir nimettir. Kur’an’ı kendi dilinde 
okuyan Müslüman’ın gönlü, Allah, Kur’an ve Hz. Muhammed 
(S.A.V.)sevgisi ile dolup arınacaktır. Beyni de doğru bilgilerle 
dolacak kendine ve insanlığa faydalı, temiz işler ( salih amel) 
üretecektir.

Kur’an’ı anlamadan okuyan hafızlar ve diğer insanların okumaları 
hakkında efendimizin değerlendirmesi şöyledir: “Kur’an’ı 
okudukları halde Kur’an, onların boğazlarından (gırtlaklarından) 
geçmez” yani Kur’an onların kalplerine ve gönüllerine ve de 
beyinlerine ulaşamaz ve şifa da olmaz.

Yüce Allah, efendimize ve ona tabi son Müslüman’a kadar 
Kur’an’ın tane tane okunmasını emretmiş ve öğütlemiştir. Ayette 
geçen orijinal kelime Arapça “tertil”dir. Bunun çekirdek anlamı, 
öz anlamı “Dikkatle, düşünerek, açık açık hakkını vererek ve 
anlayarak okumaktır”

Kur’an’ı kendi dilimizdeki mealini okuyalım ve dinimizi 
kaynağından öğrenelim ve kulaktan dolma bilgilere değer 
vermeyelim diye dua ederim...

Bismillahirahmanirrahim

1- “Hiç şüphesiz, Allah katında din İslam’dır” Al’i İmran 
suresi 19. ayet.
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2- “Bugün sizin için dininizi olgunlaştırdım. Size nimetimi 
tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı beğendim” 
Maide suresi 3. ayet.

Bu iki yüce ayet, Allah’ın insanlığa peygamberleri aracılığıyla 
anlattığı İslam dininin tarihini özetlemektedir. Yüce Kur’an ve 
efendimizin hadisleri ile açıklanan İslam’ı anlatan ciltler dolusu 
kitaplar yazılmıştır. Ben bu yazımla, siz sayın okuyucularıma bir 
tadımlık sunmak için özet bir anlatım denemekteyim.

Yüce Kur’an’da İslam, iman ve Müslüman kavramları iç içe 
geçerler ve bunlar arasında İslam kavramı diğer iki kavramı 
kuşatan geniş bir kavramdır.

İslam, Allah’a teslim olmak anlamındadır. Bu teslimiyet kalb 
ve akıl birliği ile olduğunda iman tamamlanmış olur. İmandan 
sonra İslam’ın yüce Kur’an ve efendimizin öğretisi ile bildirilen 
“salih amel”ler gelir. Bunları gücü ölçüsünde yapan kulun adı 
da Müslüman olur... Maide suresinin üçüncü ayeti, efendimizin 
veda haccı sırasında arefe günü Arafat’tayken (o gün aynı 
zamanda Cuma günüdür) indirilmiştir. Bu ayet ile efendimizin 
görevi sona ermektedir ve o günden sonra da seksen-seksen 
iki gün sonra Allah’ın rahmetine kavuşmuştur.

Yüce Allah, Maide suresinin bu ayetinde “Bugün sizin dininizi 
olgunluğa erdirdim” bilgisini vermektedir. Efendimize yirmi üç yıl 
boyunca indirilen ayetlerle, nihayet yüce Kur’an tamamlanmıştır. 
İnsanlara öğüt olan Kur’ân, inananlara yol göstereni bir Kitab 
olarak tamamlanmıştır. Kitabın içinde her şey haber verilmiş 
ve hiçbir eksik bırakılmamıştır. İslam, inanç kuralları, iman, 
ahlak ve ibadet yollarının anlatılmasıyla, Allah katında tek din 
olan İslam olgunlaşmış ve Allah insanlara bu olgunluğu Maide 
suresinin bu ayetinde haber vermiştir.

Kur’an’da İslam, Allah katında olan ismi ile insanlığa öğüt 
olarak gönderilirken, bu öğüde uyanlara da “inananlar” adını 
vermektedir.

Allah’ın başlangıçtan itibaren insanlığa indirdiği ve insanın 
yaratılış amacına uygun olan İslam’ın ilk cümlesi “la ilahe 
illallah”tır ve bütün peygamberlerin telaffuz ettikleri ilk cümle 
de budur. Bu tek dinin tevhid dininin ana başlığıdır.



PARA İLE SATILAMAZ 

ÇOĞ
ALTILAMAZ 

KOPYALANAMAZ

49

Musa ve İsa peygamberlere inen Kitabların da temeli İslam’dır. 
Tevrat ve İncil, sonradan insanlar tarafından bozulmuş ve 
İslam’ın adını Hıristiyanlık ve Yahudilik diye adlandırmışlardır. 
Yüce Allah bu bozulmayı Kur’an ile son defa düzeltmiş ve 
Kur’an’ın kendi koruması altında olduğunu ve bunu insanların 
değiştirmeye güçlerinin yetmeyeceğini bildirmiştir. 

İslam’ı yüce Kur’an’ın mealinden öğrenelim. Müslüman olarak 
Kur’an ahlakı ile yaşayalım ve Allah’a Müslüman olarak dönelim 
diye dua ederim.

 

Bismillahirahmanirrahim

“Ey iman edenler! Allah’a, peygamberlerine, 
peygamberlerine indirdiği Kitablara ve daha önce indirdiği 
kitablara iman edin. Kim Allah’ı meleklerini, kitablarını, 
ahret gününü inkâr ederse o, derin bir sapıklığa düşmüş 
olur.” Nisa suresi 136. ayet.

Yüce Kur’an’da iman ve küfür ile ilgili pek çok ayetle bilgi 
verilmiştir. Bu ayetle ikisi birlikte vurgulanmaktadır. Ayette küfür, 
imanın zıddı olarak Kur’an’ın harika mesajı ile verilmektedir. 
Ben bu yazımda iman konusunda genel bilgi verip sizlere bunu 
tadımlık olarak sunuyorum.

Bir insanın tüm kalbiyle iman etmesi; dost doğru bir şekilde ihlâsla 
düşüncelerini, zevklerini ve sevgilerini hayat tarzını inancına 
uygun düzenlenmesi ve ayette geçen iman esaslarına aynen 
uyması demektir... İman, kavram olarak “kalp ile inanmak, dil ile 
söylemek” şeklinde ifade edilmektedir. Buradan çıkan anlam, 
iman kalpten dudaklara yansıdığında iman gerçekleşmektedir 
ve kalb imanın merkezi olmaktadır.

İnsan, bilen ve anlayan akıl ve irade sistemine sahiptir. İman 
yani inanmak, anlama ve bilmenin ön şartıdır. İman sahibi akıllı 
insan bilir ve anlar. Hanif olarak yaratılan insanın özü imana 
meyillidir ve bu öz kalptedir. Kalbin tasdiki ile iman, duygu ve 
ruh bütünlüğünü oluşturur.

Allah’ın mümin kulu ile Allah arasında takva diye adlandırılan 
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sakınma, sevme, güvenme ve Allah’a boyun eğmeye bağlı 
olarak iman, kalpten dile akar. Kalp ve ruh bundan keyif alır 
ve kul tüm organlarıyla eyleme geçer, Salih amel işler ve Allah 
böyle bir kulundan razı olur.

İman yani inanç, kişisel bir kazanç olarak başlar ve diğer 
insanlarla bütünleşerek toplumsal boyutlara ulaşır. Kişiyi olaylar 
karşısında sabırlı, dayanıklı ve hoşgörülü olmaya yönlendiren 
iman, toplumsal boyutta inanç birliğini oluşturur. Böyle bir 
toplumda her türlü bereket, bolluk ve huzur olur. Yüce Kur’an bu 
birlikteliğe “Ey iman edenler! ya da Ey inananlar!” diye seslenir.

Yüce Allah, “Ey inananlar!” emri ve çağrısı ile başlattığı Kur’an 
ayetleriyle emir ve yasaklarıyla kulluk görevlerini açıklar. Bu 
emir ve yasaklara uyan insanın adı da yine Allah tarafından 
Mü’min olarak adlandırılır.

İmanın en kısa ve öz olan ifadesi “La İlahe İllallah, Muhamedün 
Resulullah” Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in 
Allah’ın resul’u olduğuna iman ederim. Bir de “Kelime-i Şahadet” 
vardır her Müslüman’ın bildiği. Bu da, Allah’tan başka ilah 
olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın kulu ve resulü olduğuna 
şahadet ederim anlamındadır. Burada dikkat edilirse kulluk, 
resul’den önce ifade edilmiştir. Allah’a kulluk etmek gerçek 
imandır.

İnsanın aklı, kalbi ve iradesinin dengeli ortak kabulü ile iman 
ve ibadet etmesi, imanın artmasına vesilelerdir. Böyle bir 
kulun namazı, orucu, zekâtı haccı, Allah ile efendimizi anarak 
şahadet getirmesi, cennet bahçelerinin zevkini dünyada tatması 
demektir.

Yüce Kur’an’ın pek çok ayetinde “İman edenler ve salih amel 
işleyenler” ifadesi kullanılmaktadır. Bu ifadede imanın salih amel 
ile tamamlanacağı vurgulanmaktadır. İnanan Müslüman’ın iman 
bütünlüğü çalışması güzel iş yapması şartına bağlanmaktadır. 
İnanan ve güzel iş yapan Müslüman’a ödülün en büyüğü vaat 
edilmektedir. Bu husus Ankebut suresinin 7. ayetinde şöyle 
bildirilmektedir, “İman edip güzel iş yapanların günahlarını 
elbette örteceğiz. Onları işlediklerinden daha güzeli 
ile mükâfatlandıracağız”. Rabbimden böyle kullar olmak 
dualarımla.
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Bismillahirahmanirrahim

1- “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratmış olan 
Allah’a kulluk ediniz ki, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız.” 
Bakara suresi 21. ayet.

2- “Allah katında en değerliniz, O’na karşı gelmekten en 
çok sakınanızdır.” Hucurât suresi 13. ayet.

3- “... Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle 
yükümlü kılar.” Bakara suresi 286. ayet.

4- “Ey Muhammed! De ki: İbadetiniz olmasa rabbim size ne 
diye değer versin” Furkan suresi 77. ayet.

5- “Ey Muhammed! De ki: Şüphesiz benim namazımda, 
diğer ibadetlerim de, hayatım ve ölümümde, âlemlerin rabbi 
Allah içindir.” En’am suresi 162. ayet.

Saygıdeğer okurlarım, Size yine yüce Kur’an’dan beş tadımlık. 
Bu seri yazılarımın hemen tümünde, Kur’an meali okunmasını 
tavsiye etmekteyim. Esasen, yazı başlığında da görüldüğü 
gibi, amaç Kur’an meali okuyarak, Allah’ın emir ve yasaklarının 
öğrenilmesi ve Kur’an ahlakı ile ahlaklanarak, Müslüman’ın 
gücü ölçüsünde yaşantısını Kur’an’a göre değerlendirmesine 
katkıda bulunmaktır. Çalışıp, araştırarak yazmak Allah’ın izni ile 
benden, Tevfik yüce rabbimdendir diye dua ederim. 

Yüce Kur’an, Müslüman’ın kolay bir rehberidir ve başucu kitabı 
olarak değerlendirilmelidir. Arapça harfleri öğrenmek, Kur’an’ı 
Arapça okumak elbette ki sevaptır. Ancak, esas olan Allah’ın 
emir ve yasaklarını öğrenmek ve ona göre yaşam tarzını İslam’a 
göre düzenlemektir.

Kur’an’ı anlamak ve yaşamak, Müslümanım diyen herkes için 
birinci farzdır. Kur’an’ı Arapça öğrenmek ve hafız olmak farz-ı 
kifayedir. Müslüman, Kur’an ışığında çeşitli olaylarda, şekillerde 
ve hayat mücadelesinde Kur’an ile beraber hayatının her 
anında Allah ile beraberdir. Müslüman’a düşen, Allah’ı kendi 
kelamından yani yüce Kur’an’dan öğrenmelidir. 
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Müslüman Kur’an’ı kendi dilinde öğrenip anladığında, Kur’an, 
Müslüman için tertemiz ve berrak bir ayna olur ve Müslüman 
kendini ve hayatını net bir şekilde görür, yaşantısındaki yanlışları 
düzeltir.

“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Allah’a kulluk 
ediniz ki Allah’a karşı gelmekten sakınmış olasınız.”

Bu ayette yüce Allah, ezelden ebede tek yaratan olduğunu 
haber vermekte ve kıyamete kadar yaratacağı kullarına bir 
çağrıda bulunmaktadır. “Allah’tan sakınınız ve Allah’a kulluk 
ediniz.”

Allah’a kulluk, Allah’ın emir ve yasaklarına gücü ölçüsünde 
uymak ve Allah ile efendimize itaat etmektedir. Bu itaat, ibadet 
ile bağıntılı bir iman ve eylemler zincirini yerine getirmektedir. 
Fatiha suresinde, “Yalnız sana ibadet ederiz” ayetini namaz 
kılan bir Müslüman günde en az kırk defa söyleyerek Allah’a 
söz vermektedir. Bu ayetle Müslüman, ibadet edilmeye layık tek 
varlık, tek ve her şeye kadir olan Allah inancını ifade etmektedir.

Allah’ın varlığına ve birliğine iman eden Müslüman, Allah’a 
ibadet ettiğinde, Allah’ın gösterdiği doğru yolda Kur’an bilgisi 
ile ilerler ve Allah’a karşı gelmekten sakınır. Yüce Allah, böyle 
ibadet eden bir Müslüman kuluna en yumuşak bir fiil ile yani 
sakınmak fiili ile kulluğun ne demek olduğunu vurgulamaktadır.

Ne mutlu Kur’an meali okuyarak Allah’ın emir ve yasaklarını 
Allah’ın kelamından öğrenerek Allah’tan sakınan kullara. Kur’an 
meali okuyalım ve yüce rabbimizin bizim için yarattığı nimetlere 
şükür ederek Allah’tan sakınalım diye dua ederim.

Hucurât suresinin bu 13. ayetindeki ifade gayet açıktır. Allah’ın 
emir ve yasaklarına O’nun koyduğu ölçüler içerisinde ve gücü 
ölçüsünde uyan Müslüman, Allah’tan tabii ki, en çok sakınan 
insandır. İşte bunun içindir ki, Allah indinde ve cennette, 
Müslüman kazancına göre yer sahibi olacaktır.

Bakara suresinin 286. ayeti yukarıda kısaca değindiğim ölçüye 
işaret etmektedir. Allah, kendisine ibadetin ölçülerini Kur’an’da 
bildirmiştir. İbadet Kur’an ve efendimizin sünnetinde bildirilen 



PARA İLE SATILAMAZ 

ÇOĞ
ALTILAMAZ 

KOPYALANAMAZ

53

ölçülere göre yapılacaktır. Allah tarafından kabul görecek ve 
Müslüman’a faydalı olacak ibadet, Müslüman’ın tam bir iman 
ve dürüstlükle kendini ölçeceği ve bunu gücüne göre yapacağı 
ibadettir. Şunun bunun ve çeşitli tarikat liderlerinin, şeyhlerin 
koydukları fazla ya da eksik veya Kur’an dışı ibadetler, “bidat”tır 
ve bunlar Allah adına konmuş büyük günahlardandır. Bu konuda 
efendimiz “Allah aşırılıklardan hoşlanmaz. Dünya için ahiret ve 
ahiret için dünya feda edilmeyecektir.”

Allah’a ibadet etmeyen, yani emir ve yasaklarına uymayan ve 
hatta bunları eleştiren kullarına değer vermeyeceğini Furkan 
suresinin 77. ayetinde açık ve net bir şekilde bildirmektedir. 
Yüce Allah, Kur’an’ın bir başka ayetinde “Ben cin ve insanları 
bana ibadet etsinler diye yarattım” bilgisini de vermiştir. Bu 
sebeple Allah’ın varlığını ve birliğini kabul eden bir insan Allah’a 
ibadetten sorumludur ve insan söz ile Allah’a iman etmiş 
ise, Allah’ın emrettiği ibadetleri gücü ölçüsünde yapacaktır. 
İbadetlerin özünü öğrenmek için yüce Kur’an’ın meali okunacak 
ve öğrenilecektir.

Bu yazıdaki son tadımlık En’am suresinin 162. ayeti, Allah’a 
tam teslimiyetin yani Müslüman’ın tarihidir. Kulluk, başta 
namaz olmak üzere, Müslüman’ın her şeyinin ve her eyleminin 
Allah rızası için olması ve kulun ayette sayılan her şeyini 
Allah’a adaması ile mümkündür. Namaz başta gelmektedir 
ve namaz Allah’ ı anmak anlamında en büyük ibadettir. Yüce 
Allah “sıkıntıya düştüğünüzde beni anın” demekte ve ayrıca 
“ayakta, otururken ve yatakta beni anınız” şifa ve insan olmanın 
Müslüman olmanın reçetesini vermektedir. Dönüş Allah’adır ve 
hayatın Allah’a adanması, ahiretin kazanılmasıdır. Kur’an meali 
okuyalım diye dua ederim.
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ON EMİR
Bismillahirahmanirrahim

Bu haftaki tadımlık iki makalede sizlere En’am suresinin 151–
152–153. ayetlerindeki “on emir” i anlatmak istiyorum. Gayret 
benden Tevfik yüce rabbimden’ dir. Allah, en doğruyu bilendir.

“On emir” Kur’an’da olduğu gibi, Tevrat’ta ve ondan önce gelmiş 
tüm peygamberlerin getirdikleri İslam’ın ilkeleridir. İlk beş emir 
En’am suresinin 151. ayetinde anlatılmaktadır. Bu ilkeler, İslami 
kişiliğin gerçekleştirilmesine ilişkin ilahi emir ve yasakları anlatır. 
Ne belirli bir zaman için ve ne de belirli bir yer ve toplum için 
değildirler. Bunlar bütün toplumların ortak oldukları durumlara 
ve sorunlara aittir. Bunlara güçleri ölçüsünde uyabilen insanların 
hem bu dünyasını ve hem de ahiretini aydınlatan emirlerdir. Ey 
Muhammed! De ki: “Gelin size rabbinizin haram kıldığı şeyleri 
okuyayım”:

1- “O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın.”

Allah’a ortak koşmak yani şirk, emirlerin ilkidir ve İslam’ın 
tümünü kapsayan esastır. Allah’ın emrettiği doğru yoldan çıkıp 
kendilerine tanrı arayanların kurtuluşu olmayan pek çok kötü 
ve yanlış yollara sapmaları demektir. Allah’a ortak koşmak, 
Allah’ın varlığını ve birliğini inkâr etmektir ve bu da İslam’dan 
uzaklaşarak, başka güçlerin ve tanrıların peşine düşerek 
cehenneme bilet almaktır.

2- “Ana babaya iyilik edin.” 

Bu ayette dikkat edilirse, anaya babaya kötü davranmayın 
emri değil, illa ve illa iyilik edin emri vardır. Şartlar ne olursa 
olsun anaya ve babaya iyilik edilecektir. Hatta bir ayette, “eğer 
hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman 
için uğraşırlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlara iyilik 
yap, iyi geçin” emri vardır. “Ana ve babanıza iyilikte bulununuz” 
emri onları asla incitmeyiniz ve hatta onlara “of” bile demeyiniz 
demektir.

3- “Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, onların da 
sizin de rızkınızı biz veriyoruz.” 
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Çocuklar insanlara gelecekleri için Allah’ın verdiği nimetlerdir. 
Tüm yarattıklarını rızkı veren “Rezzak” olan Allah’tır. Bu itibarla, 
geçim korkusu için çocukları öldürmek büyük suçtur... Çocuk 
aldırmak buna dâhildir, korunma olabilir.

4- “Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın.”

Bu dördüncü emrin, çocuklarınızı öldürmeyiniz emrinden sonra 
gelmesi, kötülüğün başının nesli bozan ve toplumları yıkan zina 
ve adam öldürmek olduğu noktasında müfessirlerin çoğunluğu 
birleşmişlerdir. Kur’an’da bir kişiyi öldürmek insanlığı öldürmek 
anlamında değerlendirilmiştir. Bu sebeple, kötülüklerin açığına 
da gizlisine de yaklaşmayın ifadesi emrin esasını teşkil 
etmektedir. Allah, ırza ilişkin tüm kötülükleri yasaklamıştır ve 
buna sövüp sayma gibi ahlak bozukluğunu vurgulayan sözlü 
eylemler de eklenebilir. Bunlar ve diğer kötü sözler insanlara 
çirkin saldırılardır. Kur’an ahlaklı bir Müslüman bunlara hiçbir 
zaman yaklaşmaz ve izin de vermez.

5- “Haksız yere Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere 
kıymayınız.”

Allah her türlü kötülüğü yasaklamıştır. Kötülük yapmak değil, 
ona yaklaşmak da kötülüğün başlangıcıdır. Adam öldürmek ya 
da öldürmeye teşebbüs de, Allah’ın insana ve tüm insanlığa 
emanet ettiği cana kıymaktır. Günümüzde tüm dünyada günahsız 
insanları öldürmek, Allah’a karşı işlenmiş suçtur. Kişinin insanları 
öldürmesi haram olduğu gibi, kendi canına kıyması da ağır bir 
günahtır ve haksız yere işlenen böyle bir suçun cezası ebedi 
cehennemdir. Ayet bu durumu anlatmaktadır.

6- “Rüştüne erinceye kadar yetimin malına en güzel şekilde 
yaklaşın.”

Bu ayetin açık tercümesi yetimin malına, erginlik çağına 
erişinceye kadar, en güzel biçimde olmak dışında yaklaşmayın. 
Yetim, insanlığa Allah’ın emanet ettiği bir insandır. Çünkü yetim 
yalnız ve güçsüz bir insan olarak, kendini koruyacak imkânlara 
sahip değildir. Öyle ki, başkaları ona kötülük edebilir ve malını 
yiyebilir ve hayatını tehdit edebilir... Bu ve benzer nedenlerle 
Allah, Mü’minlerden onu korumalarını emretmiştir. Bu koruma 
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canı ve malını koruyabilecek güce erişinceye kadar kendisine 
en güzel bir biçimde yardımı için emredilmiştir.

7- “Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın.”

İnsanların günlük ilişkilerinde önemli bir yere sahip olan alışveriş 
ve bunlara bağlı ölçü ve tartı adaletle ve doğru yapılmadığı 
takdirde, bu hırsızlık, başkasının malına tecavüz ve hıyanettir. 
Böyle bir davranış Allah’a karşı gelmektir ve Allah indinde çok 
önemli bir insanlık suçudur. Bunun için insanlar arasında her 
türlü ilişkilerde adil olmayı emreden yüce Allah, ölçü ve tartıda 
da adalet ölçülerini emretmektedir.

8- “Konuştuğunuzda yakınınız bile olsa adaletle söz edin.”

Bu emirdeki “konuştuğunuzda” kelimesi, ağırlıklı olarak 
şahitliği adaletle yapınız. Şahitliği kendiniz dâhil yakınlarını da 
olsa adaletle yapın, doğruyu söyleyin anlamında olduğu gibi, 
değerlendirme, hüküm verme, destekleme ya da reddetme 
gibi hallerde adaletle konuşunuz demektir. Hakkı söylemek ve 
doğrudan yana olmak İslam’ın başlıca emridir. Bu konularda 
duygusallığa yer yoktur. Adaletin ortadan kalktığı yerde zulüm 
vardır ve Allah indinde en ağır suçlardan biri de başkalarına ve 
hatta insanın kendine olan zulmüdür. Doğru konuşacağız ve 
doğrudan yana olacağız ki bütün işlerimiz doğru olsun ve Allah 
rızası kazanalım. Kur’an meali okuyalım ve doğruları öğrenelim 
diye dua ederim. 

9- “Allah’ın ahdini tam olarak yerine getirin.” 

Müslüman, Allah’ın kendisinden beklediği her türlü İslam’i 
davranışı tam olarak yapan insan olmalıdır. Müslüman, Allah 
ile sözleşme yapan kişidir ve O’nun sözleşmesinin hükümlerine 
uyan insan olmalıdır. Bu ayette bu hususlar hatırlatılmaktadır.

“Allah, bunları size öğüt olsun diye buyurdu.” Bu öğütler, 
Müslüman uyduğu takdirde kendisinde sürekli bir Allah 
korkusunu ve düşüncesini hatırlatacaktır. Bunlardan herhangi 
birini ihmal ise, Müslüman’ı doğru yoldan ayırır. Böyle bir hal 
olduğunda Müslüman’ın yapacağı, hemen tevbe ederek Allah’a 
yönelmesidir. Allah, sonsuz af ve merhamet sahibidir.
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10- “İşte benim doğru yolum budur. Ona uyun, başka yollara 
uymayın, sonra sizi Allah yolundan ayırır.”

Müslüman’ın hedefi Allah’a ve O’nun rızasına uymak olmalıdır. 
Bu hedefe giden tek yol vardır. Bu da Allah’ın doğru yoludur. Bu 
on emrin açılımı Kur’an’da tam olarak açıklanmaktadır. Kur’an 
meali okuyup Allah’ın emir ve yasaklarını öğrenen kulları olalım 
diye dua ederim. 

YÜCE KUR’AN’IN YOL GÖSTERDİĞİ

MÜ’MİNLERİN HAL VE GİDİŞLERİ
Bismillahirahmanirrahim

1- Elif, Lam, Mim.

2- Bu kendisinde şüphe olmayan bir kitabtır. Allah’a karşı 
gelmekten sakınanlara, takva sahiplerine yol gösteren 
kitabtır.

3- Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, 
kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de Allah yoluna 
harcarlar.

4- Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de 
inanırlar. Ahirete de kesin olarak onlar inanırlar.

5- İşte onlar Rablerinden gelen doğru yol üzerindedirler ve 
kurtuluşa erenler de işte onlardır... Bakara Suresi 1–5.inci 
ayetler.

“Elif, Lam, Mim” bu sözcükler ve benzerleri, Kur’an’da bazı 
surelerin başında da yer almaktadırlar. Bunlar kendilerine 
has seslerle okunan ve anlamları İslam âlimleri tarafından 
çok tartışılanlardır. Gerçeği yüce Rabbimiz bilir. Sade 
Müslüman bunlar nedir ne değildir gibi bir çabaya girişmekten 
kaçınmalıdırlar. Müslüman hiçbir şüpheye yer vermeden bunlara 
inanmalıdır ve bunlar Allah’ın ayetleridir demelidir.
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Kur’an, bütün insanlığa doğru yolu da eğri yolu da göstermek 
için, bir öğüt ve aydınlatma kitabı olarak indirilmiştir. Bu kitab, 
insanlığa öğüt olsun diye yüce Allah tarafından kolaylaştırılmış 
ve içinde hiçbir şüpheye yer vermeyen Allah kelamıdır.

Bakara suresinin bu ilk beş ayetinde Kur’an ve O’na saf inanç ve 
iman ile yaklaşanların, hiçbir şüphe ve tartışmaya girmeyenlere 
derin anlamlı özellikleri anlatılmaktadır.

Elinizde tuttuğunuz Kur’an’ı Kerim’in ilk sayfasında yer alan 
Fatiha, Kur’an’ın anahtarı olan ve yedi ayetten oluşan bir 
anahtar ve özettir. Her ayet bir başkasını açar ve kitabın tamamı 
sözlerin en güzeli olarak, ister sadece okuryazar, ister din âlimi 
olsun herkese hissesini veren bir kitabtır. Tek şart, Allah’a karşı 
gelmekten sakınarak kitaba yaklaşmak ve okumaktır. Böyle 
okuyan Müslüman’a yol gösteren kitabtır.

Kur’an meali okumak ve anlamak tam bir gönül işidir. Gönlünüzü 
Kur’an’a verecek ve ona âşık olacaksınız. Allah bana yeter 
inancınızın kalbinizde sevda ile yaşaması ve iman huzurunun 
yüzünüzü nurlandırması ve tüm eylemlerinize Kur’an ahlakının 
yansıması, Kur’an mealinden hissenizi aldığınızın göstergesi 
olacaktır.

İkinci ayetin birinci cümlesi “Bu, kendisinde şüphe olmayan 
bir kitabtır. Bu açık ve seçik olan cümle ile şu anlatılmaktadır. 
Bu, öyle bir kitabtır ki, ayetlerinde ve açıklamalarında şüphe 
ve kuşkuya yer veren ya da bunlara kapı açan hiçbir unsur 
bulmak mümkün değildir. İmanla ve düşünerek aklı kullanarak 
okunacak Kur’an’ın gösterdiği doğru yolda yürünecektir. Yüce 
Allah, efendimize “sakın şüphelenenlerden olma” diye emir 
vermiştir.

“Allah’a karşı gelmekten sakınanlara, takva sahiplerine yol 
gösteren kitabtır.” Allah’ın emirce yasaklarına uyan, Allah’a ve 
peygamberlere itaat eden Müslümanlar, Allah’a karşı gelmeyen 
Müslümanlardır. Bunlar, düşünce ve vicdani uyanıklıkla akılları 
doğru düşünceye açılan kimselerdir.

Takva sahibi, içtenlik, samimiyet ve Allah’a kesin teslimiyet 
anlamına gelen eylem sahibidir. Bunlar, iman ile Allah’tan 
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sakınan ve O’na sevgi ile itaat eden insandır. Bunlar, doğru 
yol üzerinde, Allah’ın varlığına birliğine, her şeye gücü yeten 
olduğuna gazabı şiddetli ve merhameti her şeyi kuşatan 
olduğunun bilinci ile Müslüman’dırlar.

Bismillahirahmanirrahim

3- “Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, 
kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de Allah yolunda 
harcarlar.”

“Onlar gaybe inanırlar” Allah’tan sakınanların ilk özelliği ve sıfatı 
bu ayet ile tarif edilmektedir. Duyguların doğrudan ulaşamadığı 
şeylere iman, gaybe inanmak demektir. Allah’ın varlığını 
görmediği ve aklın yetmediği halde iman etmektir.

İnsan, Allah’ı gözü ile göremeyecek bir varlıktır. İnsan, Allah’ın 
eserleri ve yarattığı varlıklar yolu ile Allah’ın varlığını içinde 
duyar ve iman eder. Allah inancı içine siner, vicdanı ve kalbi ile 
temel ilke olan gaybe inanır.

Gaybe iman eden Mü’min, yaşamında ve çevrede meydana 
gelen her olayın nedenlerini, sırlarını anlamaya çalışacak ve 
salih amel, yani iyi işlere yönelecektir.

Yüce Allah Kur’an’da, aklı kullanarak, düşünme ve araştırma 
yolu ile çevremize ve tüm evrene bakmamızı, ilim öğrenmemizi 
emretmektedir. Bu yola giren Müslüman, Allah’ın varlığını daha 
iyi kavrayacaktır. 

“Namazı dosdoğru kılarlar” gaybe iman eden Müslüman’a 
birinci sırada düşen görev, namazını dosdoğru ve zamanında 
kılma emrine uymaktır. Böylece iman, pratik eyleme ve Allah’ın 
emrettiği namaza yansıyacaktır. Namaz, İslam’ın farz kıldığı 
ve sözle ifade edilen Kelime-i Şahadet ile gönüllere sinen 
imanın, salih amellerin birinci sırasında yer alır. Bu sebeple, 
iman eden Müslüman olan insan, namaz kılacak ve namaz ile 
temizlenecektir.

Namaz kılan bir Müslüman, Allah ile sürekli ve engin bir bağ 
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içine girmeli ve Allah ile konuştuğunu aklından çıkartmamalıdır. 
Namaz, insanın Allah’a karşı hassasiyetini tetikler ve bu 
Müslüman’ın kıldığı namazın, sevgiye, ibadete ve doğruluğa 
adım atmasını, doğru yolda ilerlemesini sağlar. Böylece namaz 
kılan, Müslüman namazında sadece Allah’ı düşünür... İşte 
namazda huşunun ve dosdoğru olmanın anlamı budur.

Kur’an meali okuyan ve ondan aldığı pay ile ahlaklanan 
Müslüman, “Şu namazı bir kılayım” diyen ve koşarak camiye 
giden Müslüman’dan farklı olacak ve doğruya ulaşan bir 
Müslüman olacaktır.

Gaybe inanan, namazını dosdoğru kılan Müslüman, “mal 
benim ne istersem yaparım” diyemeyecektir. Bu Müslüman 
malın ve rızkın sahibinin Allah olduğu bilinciyle, kendisine 
verilen mal ve rızkı Allah yolunda harcayacaktır. Çünkü Allah’ın 
kendisine verdiği tüm imkânlardan sorumlu olduğunu bilecektir. 
Müslüman, Allah’ın kendisine verdiklerinden ve çalışarak 
kazandıklarından, maldan, bilgiden, makam ve şöhretten diğer 
insanları faydalandıracaktır.

“Ahirete de kesin olarak inanırlar” bu inanç mü’minin beşinci 
özelliğidir. Bu inanç en güçlü ilkedir ve imanın kesinleştiği bir 
şarttır. Bu dünyada varoluşun ana hedefi ahireti kazanmaktır. 
İnsan bu inanç ve iman ile ibadet ve çalışma azmini elde eder. 
İşte bu beş özelliği taşıyanlar ve bunlara gücü ölçüsünde 
uyanlar kurtuluşa erenlerdir. Fatiha ile beraber bu beş ayet, 
Kur’an’ın özetidir ve bunların açılımlarını öğrenmek için Kur’an 
meali okumak gerekir tavsiyemle dua ederim.

EFENDİMİZ HZ. MUHAMMED (S.A.S)
Bismillahirahmanirrahim

“Ey Muhammed! Yaratan, insanı pıhtılaşmış kandan 
yaratan rabbinin adıyla oku! Oku, kalemle öğreten, insana 
bilmediğini bildiren Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ama 
insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. 
Muhakkak ki sonunda dönüş Rabbinedir.”



PARA İLE SATILAMAZ 

ÇOĞ
ALTILAMAZ 

KOPYALANAMAZ

61

Yukarıya ilk sekiz ayetini aldığım Alak suresinin bir adı da 
“İkra”, “oku”dur. Bu sure Kur’an’daki yazılıma göre 96. sırada 
yer almaktadır ve on dokuz ayetten oluşmaktadır.

İkra (oku) diye başlayan bu surenin ilk beş ayeti, efendimize ilk 
indirilen ayetlerdir. Efendimize 40 yaşında verilen peygamberlik 
ile yirmi üç yılda tamamlanan yüce Kur’an, “Oku!” emri ile 
başlamıştır...

İlk beş ayet, efendimize Hıra mağarasında Allah tarafından 
Cebrail vasıtasıyla indirilmiştir. Hz.Cebrail, efendimizi sıkarak 
“Oku!” demiştir. Efendimiz “Ben okuma bilmem” demiş ve 
Hz.Cebrail kendisini ikinci defa daha kuvvetli sıkarak tekrar 
“Oku!” demiştir. Efendimiz yine “Ben okuma bilmem” cevabını 
vermiştir. Hz.Cebrail üçüncü defa “Rabbinin adıyla oku!” demiş 
ve efendimiz, kendisine Hz.Cebrail’in söylediğini tekrar ederek 
okumaya başlamıştır.

Efendimiz ümmi olduğu için, yazılmayan şeyin unutulacağı 
endişesi ile telaşa düşünce, Allah kendisine güven veren şu 
ayeti indirmiştir.

“Sana okutacağız ve sen unutmayacaksın...”

Yüce Allah’ın bu “Oku!” emri tüm insanlığa verilmiş en büyük 
nimettir. Okuyan insan hem kendisine ve hem de insanlığa 
faydalı iş ve hizmetler üreten insan olduğunda, doğru yoldadır 
ve bu insan Allah’ın sevip değer verdiği insandır. Nitekim 
Kur’an’da yüzlerce defa “İnanan ve salih amel işleyenler” ifadesi 
geçmektedir.

Kur’an’ı okuyan her insan ister sadece okuryazar olsun ve 
isterse ilimde ilerlemiş olsun, Kur’an’dan payını alacaktır. 
Kur’an, baştan sona insanlığa öğüttür ve Allah, insanlar öğüt 
alsınlar diye Kur’an’ı kolaylaştırdığını haber vermektedir. “And 
olsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık..” 
Yüce Kur’an’dan öğüt alabilmenin tek şartı imandır. Kur’an’ın 
kendi ifadesiyle “Bu, kendisinde şüphe olmayan ve Allah’a karşı 
gelmekten sakınanlara yol gösteren kitabtır.”

Kur’an, Allah’ın adı ile okunacaktır. Efendimize ve insanlara 
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emir, “ikra bismi rabbike” yani “bismillahirahmanirrahim” Allah’ın 
adı ile oku emri ile okunan Kur’an, mümine kendini açar.

Allah, okuyan kuluna karşı kendisinin çok cömert (kerem) 
olduğunu “Oku! Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren 
rabbin, en büyük “kerem” sahibidir yani çok cömerttir” haberini 
bu ayet ile bildirmektedir. Okuyan, yazan ve öğrendiklerini 
başkalarına öğreten insan da bu ayette vurgulanmaktadır. 
Efendimiz yirmi üç yıl Kur’an okumuş ve insanlara, tüm 
inananlara anlatarak peygamberlik görevini yerine getirmiştir.

Müslüman, Kur’an’ı kendi dilinde (Türkçe meal) okumalı ve 
yüce Allah’ın kendisine neler emrettiğini ve neleri yasakladığını, 
Müslüman olarak nasıl bir hayat sürdürmesi gerektiğini 
öğrenmelidir.

Bismillahirahmanirahim

1. De ki: “Ey insanlar! Size rabbinizden gerçek (Kur’an) 
gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için 
girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar...” Yunus 
suresi 108. ayet.
2. “Ey insanlar! Size rabbinizden kesin bir delil geldi ve size 
apaçık bir nur indirdik...” Nisa suresi 174. ayet.
3. “Allah sözün en güzelini, ayetleri (güzellikte birbirine 
benzeyen) ve yer yer tekrar eden Kur’an’ı indirmiştir 
(hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrar eden kitab)...” Zümer 
suresi 23. ayet.
4. “Sözü iyice dinleyip en güzeline uyanlara ne mutlu. Onlar 
Allah’ın gösterdiği doğru yoldadırlar. Onlar ince düşünce 
sahibidirler...” Zümer suresi 18. ayet.
Bilginin (ilmin) kaynağı her alanda Allah’tır ve doğru bilgiler 
vahiy yoluyla (Kur’an) insanlığa ulaştırılmıştır. Kur’an, Allah 
kelamıdır ve verdiği bilgiler esas ve kesin bilgilerdir. Ben burada 
seçtiğim dört tadımlık ile size bilgi vermeye çalışıyorum. Yüce 
Allah, efendimize “Oku! Rabbinin adıyla oku!” emrini verdiği 
gibi ilk insanın yaratılmasından itibaren vahiy yoluyla insanları 
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bilgilendirmiştir. Emir ve yasaklarını, dünyada nasıl yaşamaları 
gerektiğini, yolun doğrusunu ve eğrisini öğretmiştir... Yukarda 
Yunus suresinin 108. ayetinde de işaret edildiği gibi, insan 
ister zikri ve isterse küfrü seçmekte serbest bırakılmıştır. Yolun 
doğrusunu Kur’an meali okuyan en sade ve sadece okuma bilen 
insan da yolun eğrisinin ve doğrusunu öğrenebilecektir. Allah, 
kulları için Kur’an’ı kolaylaştırmıştır. Kur’an’ı okuyan doğruya 
erişecektir.
Yüce Allah’ın işaret ettiği gibi, Allah’ın ayetleri sadece Kur’an 
ayetleri değildir. Kâinatın tümünde, en küçük yaratılmış 
birimlerde, hücrede galaksilerde ve atoma, en küçük 
parça elektrona kadar olanlar da Allah’ın ayetleridir. İlimde 
derinleşenler bunları araştıracaklar ve insanlık için faydalı 
olanları bulup ortaya çıkartacaklardır. Benim burada verdiğim 
tadımlık sade Müslüman’ın Kur’an meali okumasını teşvik 
içindir. Kur’an’ı okuyan her Müslüman özetle, Allah’ın emir ve 
yasaklarını, güzel ahlakı, dürüstlüğü, adaleti, sabırı, hayır ve 
şerri, ana babaya ve yakınlara sevgi-saygı ve sorumluluğu, 
düşkünlere, yetimlere yardım ve insan sevgisini, ibadetleri, 
cennet ve cehennemi, kısaca Allah’a kulluğu ve kendinin Allah’a 
yakınlığını, sade ve çok kolay anlaşılır bir dilde yazılmış olan 
Kur’an’dan öğrenecektir. 

Bilgi edinme ve değerlendirme ile yeniliklere ulaşmak, değişen 
şartlar göz önüne alındığında, sürekli ve kesintisiz çalışmanın 
gerekliliği ortaya çıkar. Allah’ın Müslüman’a öğüdü olan yüce 
Kur’an’ın özü, her an için çalışmak ve Allah’a ibadet ile şükürdür. 
İster ibadette, ister dünya hayatını yaşamak için olsun ve isterse 
ahiret hayatını kazanmak için olsun, çalışmak ve yeni bilgilere 
ulaşmak şarttır ve bu insan olmanın ve insan yaratılmanın bir 
gereğidir. Çalışmaların Kur’an ışığında olması halinde Allah, 
çalışmanın faydalı bilgi ve araçları getireceğini yazımızın başına 
aldığımız şu ayet ile haber vermektedir. “Sözü iyice dinleyip 
en güzeline (Kur’an) uyanlara ne mutlu. Onlar ince düşünce 
sahibidir...”

İnsan Allah’tan gelmiştir ve yine Allah’a dönecektir. Ahirette bu 
dünyanın hesabını verecektir. Yüce Allah’tan Kur’an okuyan 
ve çalışan, düşünen, insanlar için salih ameller üreten insanlar 
olmamızı dileyerek dua ederim.
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Bismillahirahmanirahim

1- “And olsun ki, Allah, insanlara ayetlerini okuyan, 
onları kötülüklerden ve küfürden temizleyen ve onlara 
kitab-hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle, Allah, 
Mü’minlere büyük bir lütufta bulunmuştur” A’li İmran suresi 
164. ayet.

2- “Ey Muhammed! Biz, seni âlemlere rahmet olarak 
gönderdik” Enbiya suresi 1O7. ayet.

3- “Ey inananlar! And olsun ki, içinizden size, sizin sıkıntıya 
düşmeniz kendisine ağır gelen, size düşkün, insanlara 
şefkatli ve merhametli bir peygamber gelmiştir.” Tevbe 
suresi 128. ayet.

4- “Ey insanlar! And olsun ki, sizin için, Allah’a ve ahiret 
gününe inananlar ve Allah’a kavuşmayı umanlar, Allah’ı 
çokça ananlar için, Resulullah en güzel örnektir.” Ahzab 
suresi 21. ayet.

Kıymetli okuyucularım! Seçtiğim tadımlık ayetler ile efendimiz 
Hazreti Muhammed’i kısaca tanıtmaya çalışacağım.

Efendimiz hakkında pek çok kitap yazılmıştır. Efendimizi en 
açık ve doğru anlatan kitap, yüce Kur’an’dır. Efendimizin 
hayatını öğrenmek isteyen kardeşlerim, bu alanda yazılmış 
kitapları okumalıdırlar. Tadımlık ayetlerden de anlaşılacağı 
gibi, ben sizlere efendimizin nasıl bir insan ve görevinin ne 
olduğunu anlatmaya çalışacağım. Gayret benden tevfik yüce 
Rabbimdendir.

Efendimiz bizden biri, yani bir insan ve tüm insanlığın öğretmeni. 
Âmine annemizin doğurduğu, Abdullah’tan olan bir insan. Baba 
Abdullah genç yaşta vefat etmiş ve vefatından kısa bir süre sonra 
doğan oğlunu, kâinatın efendisini görememişti. Yetim doğdu 
tüm güzelliği ile Hz. Muhammed. Doğumda, O da bebekler gibi 
ağladı. Sütanne Halime “Aman Allah’ım bu ne güzel bebek” diye 
O’nu emzirdi, fakir evine bereket geldi.

Yüce Allah, insanları doğru yola çağırmak için ilk insan 
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Âdem peygamberden başlayarak, peygamber ile kitablar 
göndermiştir. Efendimiz ile de son kitab Kur’an’ı göndermiş ve 
Kur’an’da efendimizin son peygamber olduğunu tüm insanlığa 
duyurmuştur. Efendimiz ve Kur’an, Allah’ın insanlığa gönderdiği 
en değerli nimetlerdir.

Efendimiz, Allah’ın emrettiği gibi dosdoğrudur. İlme çok önem 
verir, çalışkan, disiplinli ve sabırlı bir insan. Temiz, alçak 
gönüllü, merhametli, şefkatli, cömert, iyi niyetli, sevecen, cesur, 
üstün yeteneklerle donatılmış Allah’ın eğittiği ve Allah’ın en çok 
sevdiği kulu habibidir.

Allah’a kul olmak, efendimiz için en değerli sıfattır. “Abduhu 
ve Resuluhu” diye imza atmaktadır. Allah kendi isimlerinden 
“merhametli ve şefkatli” sıfatları ile kendisini ödüllendirdiğini, 
ayetle bildirmektedir. “Efendimiz bu sıfatlarının yansıması 
olarak insanlara düşkün ve insanların sıkıntıya düşmesine karşı 
üzüntü duyan bir insan.
Yüce Allah “Beni anın, bende sizi anayım” demektedir. Allah’ı en 
çok anan ve O’na ibadet eden insan. Efendimizin ruhu Allah’a 
yakın, kalbi hep Allah ile beraber, miraçta her şeyi ile Allah’a 
yakın olmuştur. Kelime-i şahadette, Allah’ın adı ile efendimiz 
birlikte anılır. Günde beş defa ezanda da yine, efendimizin adı 
yüce Allah ile beraber anılır. Biz de efendimizin adı geçtiğinde 
O’nu analım. Adı geçtiğinde bir defa efendimizi anmak farzdır. 
Kendisine sorulur “Ya Muhammed biz seni nasıl anacağız?” 
“Namazda tahiyatta okuduğunuz salâvat ile anmanız en 
güzelidir” diye cevap vermiştir.

Efendimizi en doğru anlatan kitab Kur’an’dır. Kur’an meali 
okuyalım ve efendimizi Allah’ın sözünden öğrenelim diye dua 
ederim.

Yüce Allah, tüm âlemleri sevgi üzerine ve güzelliklerle yaratılmıştır. 
Allah’ın sevgi cazibesi tüm evreni ayakta tutmaktadır. Allah 
güzeldir ve güzeli sever. En güzel olan efendimiz Muhammed’i 
birinci sırada yaratmış, adını Muhammed koymuş, onu eğitip 
öğretmiş ve O’na habibim demiştir.

“Ey Muhammed! Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik” 
yüce Allah bu ayetle tüm insanlara ve tüm âlemlere can 
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veriyordu. Kulu ve habibi efendimiz Hz. Muhammed, Allah 
sözü ve sözlerin en güzeli Kur’an ile insanlığa Allah’ı, kendisini, 
insanı, yolun doğrusunu ve onun ödülünü, yolun eğrisini ve 
onun cezasını anlatıyordu.

Yüce Allah zerreden sonsuz âlemlere kadar tüm yarattıklarını 
severek ve güzel yaratmıştır. Canlı cansız tüm yaratılanlar 
güzeldir. Kimi şekli ile kimi rengi, kimi kokusuyla... Gül, Hz. 
Muhammed’in hem şekli, hem rengi ve hem de kokusu özel ve 
güzeldir. İnsanlık, Allah ve Muhammed sevgisini tüketmektedir. 
Bir gün bu sevgi hiç kalmayacak ve kıyamet kopacaktır.

Efendimizi örnek almak, bugün tüm insanlığın birinci işi 
olmalıdır. İnsanlık her geçen gün kayıptadır. Kötü ve çirkin 
davranışlar çoğalmakta ve zulüm, para hırsı ile günahsız 
insanları öldürmektedir.

Geçmiş ve gelecek günahları affedilmiş olan efendimizin uzun 
uzadıya namaz kılması ve günde yetmiş defa tevbe etmesi 
karşısında, Ayşe annemiz kendisine bu durumu hatırlatınca, 
“Ya Aişe Allah’a şükür eden bir kul olmayayım mı?” diye 
cevap vermiştir. Bu ifade bizi Allah’a şükürün ne kadar değerli 
olduğunu anlatmaktadır.

Efendimiz, “Hiç ölmeyecek gibi dünya için ve yarın ölecek 
gibi ahiret için çalışınız” demekle, bize çalışmanın değerini 
anlatmaktadır.

Efendimizin huzuruna gelen bir Müslüman’ın titrediğini görünce 
“Korkma ben hükümdar değilim” demekle tevazunun örneğini 
vermiştir. Aynı paralelde “Ey nas! Dilinizi tutun, gururu 
bırakın, büyük işler başarın, vücutlarınızı işletin tembel 
olmayın” demiştir. Devamında “Sizden önceki milletler, 
peygamberlerinin ve evliyaların mezarlarını birer ibadetgâh 
haline getirmişlerdir. Sizi böyle bir şey yapmaktan men 
ederim” memleketimizdeki manzaralara baktığımızda 
insanımızın nasıl bozulduğunu görmekteyiz. Aklımızı başımıza 
alıp yeniden Kur’an ve efendimizin yoluna girelim diye dua 
ederim.
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Bismillahirahmanirahim

1- “Biz her peygamberi anlasınlar diye, kendi milletinin dili 
ile gönderdik.” İbrahim suresi 4. ayet.

2- “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere 
“Şüphesiz benden başka tanrı yoktur. Bana itaat edin diye 
bildirmişizdir” Enbiya suresi 19. ayet.

3- “Şüphesiz Allah katında din İslam’dır.” Al’i İmran suresi 
19. ayet.

4- “De ki: Allah’a, bize indirilen Kur’an’a, İbrahim’e, İshak’a, 
Yakub’a, İsmail’e ve Yakup oğullarına indirilene Musa’ya, 
İsa’ya ve peygamberlere Rablerinden verilenlere inandık. 
Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz Allah’a 
teslim olan Müslümanlarız.” Al’i İmran 84–85. ayetler.

5- “Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler olarak 
göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara 
korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. 
Ayetlerimizi yalanlayanlara, yoldan çıkmalarından ötürü 
azap dokunacaktır.” En’am suresi 48–49. ayetler.

Yukarıya aldığım ayetler, peygamberlerin niçin ve nasıl 
gönderildiklerinin ve dinin Âdem peygamberden beri aynı din 
yani İslam olduğunun özeti verilmektedir.

Yüce Allah, tüm peygamberlere, kendisinin varlığını ve birliğini 
bildirerek bu hususu insanlara duyurmalarını emretmiştir. Allah, 
tüm peygamberleri göndereceği kavme ya da millete aynı dili 
konuşan kullarını seçerek göndermiştir. Peygamber o milletin, 
kavmin bir ferdi olarak, Allah’ın öğütlerini en açık bir dille 
anlatacaktır. Millet ya da kavim de kendi dilinde kitabı okuyarak 
dinini öğrenecektir. Efendimiz ve milleti Arap olduğundan ve dili 
de Arapça olduğundan, Kur’an Arapça olarak indirilmiştir.

Efendimiz, peygamber olarak kıyamet sabahına kadar bu 
dünyaya gelecek olan tüm insanlara peygamber olarak 
gönderilmiş ve Kur’an da son kitab olarak indirilmiştir. Kur’an’ı 
her millet kendi dilinde okuyup anlayacak ya da Arapçayı ana 
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dili gibi bilenler de Arapça okuyabileceklerdir. Arapçayı ana dili 
gibi tüm gramer kuralları ile bilmeyen Türk, Kur’an’ı doğru dürüst 
anlamayacaktır. Türkiye’de Kur’an illa da Arapça okunacaktır 
propagandasını sürdürenler, Müslümanlara yardım değil 
haksızlık etmektedirler. Müslüman, Allah’ın emir ve yasaklarının 
doğrusunu Kur’an meali okuyarak öğrenmelidir. Sokaktan 
öğrendiklerinin çoğu yanlıştır.

Allah tektir ve İslam dini de baştan beri Allah’ın koyduğu aynı 
kuralların bütününü içine alır. Din, yaratılmışların yaşam biçimini 
düzenleyen kurallar Allah’ın birliği esasına dayandığı için, tektir 
ve bunun adı İslam’dır.

İslam’a karşı ilk günden beri savaş açmış olan Yahudilerin bu 
alanda yaptıkları bozgunculuklar, Bakara suresini tamamında 
ve diğer surelerde anlatılmaktadır. Son zamanlarda “Ilımlı 
İslam” uydurması ile bozgunculuğa devam eden Yahudi’nin 
İslam’ı yok etmek için yaptığı çalışmaları doğru değerlendirmek 
için, Müslüman kardeşlerim Kur’an meali okumalıdırlar. Kur’an’ı 
okuyup anlayan Müslüman kardeşlerim, Yahudilerin içimizdeki 
işbirlikçilerini de doğru değerlendireceklerdir.

Allah’ın varlığını ve birliğini bilen ve inanan her Müslüman, Allah 
katında dini tek olduğunu ve bununda İslam olduğunu anlar 
ve iman eder. Yüce Allah, tüm peygamberlere kendi varlığı 
ve birliğini bildirmiş ve onlardan da insanlara anlatmalarını 
emretmiştir. Allah’ın son kitabı Kur’an’ı kendi dilinde okuyan ve 
dinini doğru öğrenen kullarından eylesin diye dua ederim.

Bismillahirahmanirahim

4- “De ki: Allah’a, bize indirilen Kur’an’a, İbrahim’e, İshak’a, 
Yakub’a, İsmail’e ve Yakup oğullarına indirilen Musa’ya, 
İsa’ya ve peygamberlere Rablerinden verilenlere inandık. 
Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz Allah’a 
teslim olan Müslümanlarız “Al’i İmran 84–85. ayetler.

5- “Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler olarak 
göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara 
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korku yoktur. Onlar mahzunda olacak değillerdir. 
Ayetlerimizi yalanlayanlara, yoldan çıkmalarından ötürü 
azap dokunacaktır.” En’am suresi 48–49. ayetler.

İslam’ı ve Allah’ın emir ve yasakları ile diğer emir ve öğütlerini 
insanlara anlatmak için, Allah’ın seçip görevlendireceği 
peygamberler de birer insan ve Allah’ın kullarıdır. Peygamberler, 
Allah’ın kendilerine verdiği uyarma ve müjde vermek görevlerini 
yerine getiren insanlardır.

Allah katında din tektir ve uyulacak din de İslam’dır. İslam’dan 
başka din Allah tarafından gönderilen din değildir. Hıristiyanlık 
ve Yahudilik diye bir din yoktur, bunlar insanlar tarafından, daha 
doğrusu Allah’ın yolundan çıkmış sapmışların uydurdukları dindir. 
Hıristiyanlar İsa peygamberi, Allah’ın koyduğu peygamberlik 
ölçülerinden çıkartarak, O’nu Allah’ın oğlu ve hatta üçleme ile 
Allah mertebesine yükseltmişlerdir.

Allah’a ve Hz. Muhammed’e iman ve itaat etmeyenler, bu 
dünyada yaptıkları işleri ne olursa olsun, hesap gününde kabul 
edilmeyecek ve onlar ahirette hüsrana uğrayacaklardır. Dünyada 
salih amel işleyip İslam’ı yaşayanlara Allah, peygamberleri 
aracılığı ile cennet müjdesi vermekte.

Bu dört tadımlık ayet, bir önceki yazımın bir açılımını ifade 
etmektedir. Esasen yüce Kur’an’ın tüm ayetlerinde Allah’ı, 
İslam’ı, insanı ve peygamberler ile onların Allah’ın emir ve 
öğütlerini bulabilirsiniz. Bunun yolu da Kur’an meali okumaktan 
geçer.

Al’i İmran suresinin 84. ayetinde, İslam inancı ve iman konusunda, 
Kur’an’ın bildirdiği konuların toplamı bir inanç bütünlüğü 
içerisinde vurgulanmaktadır. Kur’an, Allah’ın gönderdiği 
peygamberlerin ve onların getirdikleri inanç ve iman esaslarının 
tekliğini bildirmektedir. Bu esasların temellerinin aynı olduğu ve 
aralarında herhangi bir farkın olmadığı açıklanmaktadır.

İnsanlığın Âdem peygamberden itibaren geçirdiği tarihi 
aşamaların yapısına ve taşıdığı şartların ışığındaki bazı gerçek 
değişiklikler dışında, esasların Allah’tan kaynaklandığı ölçüler 
içerisinde peygamberler tarafından insanlara ulaştırıldığı 
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aynı açıklamalardır. 85. ayette ise insanlar İslam’a davet 
edilmektedirler. Bu aynı şekilde En’am suresinin 48. ayetinde 
de tekrar edilmektedir. Bu yolu seçenlere cennet vaat edilirken, 
yoldan çıkanların dinini kabul edilmeyeceği duyurulmaktadır. 
Hz. Musa’ya inanıp, Hz.İsa ve Hz.Muhammed’i reddeden 
Yahudiler gibi, Hz. Muhammed’i kabul etmeyen Hıristiyanlarında 
kaybedenler olacakları vurgulanmaktadır.

NAMAZ – ZEKÂT
Bismillahirahmanirahim

1- “Ey Muhammed! Sana Kitab’tan vahyolunanı oku. 
Namazı dosdoğru kıl. Namaz hayâsızlıktan, kötülüklerden 
alı kor. Allah’ı anmak ibadetlerin en büyüğüdür. Allah sizin 
ne yaptığınızı bilir.” Ankebut suresi 45. ayet.

2- “Cuma günü ezan okunduğunda, Allah’ı anmaya koşun...” 
Cuma suresi 9. ayet.

3- Ey iman edenler! Rüku edin, secde edin, rabbinize kulluk 
edin, hayır işleyin ki, kurtuluşa eresiniz..” Hac suresi 77. 
ayet.

4- “Ey Muhammed! İman eden kullarıma söyle, namazlarını 
dosdoğru kılsınlar.” İbrahim suresi 31. ayet.

Kıymetli okurlarımdan gelen istekler üzerine, seçtiğim tadımlık 
ayetler ile sizlere namaz konusunda özet bilgiler vermeye 
çalışacağım. Geçtiğimiz yıl ve öncesinde bu köşede yazdığım 
yazılarla namaz konusunu anlatmaya çalışmıştım. Geniş bilgi 
için Türkiye Diyanet Vakfı’nın yayımladığı ilmihal kitaplarına 
başvurulmalıdır. O kitaplarda, namazın farzları, rükünleri, 
vacipleri ve sünnetleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler vardır. Benim bu 
yazımda, namazın özünü ve değerini bulacaksınız. Namaz, 
Allah’ı anmak, Allah ile konuşmaktır. Efendimize sorulur “namazı 
nasıl kılacağız?” Peygamber efendimizin cevapları “Allah ile 
konuşur gibi.”
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Allah ile konuşmaya, yani namaza duran Müslüman, namaz 
öncesi dünya işlerinden gücünün yettiğince uzaklaşmalıdır. 
Abdest almak Kur’an’da en ince noktasına kadar anlatılmaktadır. 
Abdest, Müslüman’ı Allah’a yönelmeye hazırlamak için önemli 
bir iştir. Namaz için hazırlanan Müslüman’ın Allah’a yönelmesine 
yardım eden ve dünya işlerinden uzaklaşmasına fırsat veren 
ezan.

Ezan: Müezzin dört defa “Allah’u Ekber” diye seslenir. Allah’ın 
büyüklüğünü derinden duyun ve sizde tekrar edin. Allah sevgisi 
yüreğinize dolsun. Sonra “Kelime-i Şahadet” geliyor. İki defa. 
Sizde tekrar edin. İslam’ın ilk şartını. 

Arkasından ikişer defa namaza ve kurtuluşa çağrılıyorsunuz. İki 
defa daha “Allah’u Ekber” ve nihayet sözlerin en güzeli geliyor 
“La İlahe illallah” yürekten tekrar ediyorsunuz, iman ve huzur 
doluyor yüreğimize.

Namazda okunan Fatiha’nın Türkçe meali mutlaka öğrenilmelidir. 
Fatiha’da “Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım 
isteriz” sözünüz vardır. Bu çok önemlidir. Bunun yanında 
Fatiha’nın ilk bölümünde; Allah konuşur, kul dinler. İkinci 
bölümünde kul, Allah’a yalvarır ve dileklerini sunar. Fatiha’nın 
Türkçe meali yanında okuyacağı kısa surenin de mealini öğrenir 
ve namaz sırasında zihninden geçirirse, namazını dünya işleri 
ve şeytan şaşırtmasından koruyabilir.

Müslüman’a günde beş defa namaz kılmak farzdır. Ben 
Müslümanım diyen bir insan namazı kılmak zorundadır. 
Benim kalbim temiz ve ben iş yapıyorum anlayışında olanlar 
kaybedenlerdir. Kalbi temizleyen yani her türlü ahlaksızlık ve 
kötülüklerden arındıran ilaç, huşu içerisinde kılınan namazdır. 
Efendimiz, namazı kapının önünden akan temiz bir ırmağa 
benzetmiştir. “Günde beş defa tertemiz akan bir ırmakta 
yıkanan insanda kir kalır mı?” demişlerdir. Elbette kalmaz 
çünkü namaz günahlardan arındıran tertemiz ve başta gelen 
bir ibadettir. Mü’min’in namazı böyle olmalıdır. Mü’min kendini 
namaza verdiği ölçüde, Allah rızasına erebilir ve bu tür namaz 
Mü’min’in miracı olur. Namazda devamlı olan Müslüman er geç 
bu mertebeye ulaşacaktır. Gayret Müslüman’dan Tevfik yüce 
rabbimizdendir.
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Kıymetli okurlarımdan gelen istekler üzerine seçtiğim tadımlık 
ayetler ile önceki yazımda öz olarak anlatmaya çalıştığım 
namaz konusunda, Yüce Kur’an’da ve Efendimizin hadislerinde 
geniş emir ve bilgiler vardır. Bunlardan bazıları şöyle:

Namaz, geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi, sizlere de farz 
kılınmıştır.
Namaz ibadetlerin atlasıdır, Yüce Allah’ın emridir.
Namaz dinin direğidir ve Mü’min namazını zamanında 
kılacaktır.
Namaz Allah’a yakınlaşmak içindir ve secde Allah’a 
yakınlaşmak içindir.
Namaz, hürriyet, huzur ve mutluluk getirir. Namaz, 
aydınlıktır.
Namaz, kötülükleri örten ve yapılanları silen bir araçtır.
Namaz, insanları sıkıntılardan uzaklaştırır ve hidayete 
erdirir.
Huşu içerisinde kılınan namaz, ibadetlerin en büyüğüdür.
Namazdan uzak durmak, yani terk etmek, şeytana avlanmak 
demektir.
Yüce Kur’an mealini okuduğumuz zaman bunlar gibi pek 
çok başlıklar ve surelerden örnekler alacaksınız. Böylece 
namazın ne kadar değerli bir nimet olduğunu ve ne kadar 
kolay yapılabileceğini öğrenerek namaza âşık olacak ve hiç 
kaçırmayacaksınız.
Namaz, Allah’ın emridir ve mutlaka yerine getirilmesi gereken 
en önemli farzdır. Hasta olsanız, yatalak olsanız, ne halde 
olursanız olunuz namazı kılmak zorundasınız. Namaz, 
Mü’min’in kesin hesabı ve borcudur. Öyle bir hesap ki, sadece 
namaz ile ödenebilir. Namazın kasten kazaya bırakılması söz 
konusu değildir. Kazaya kalan namaz kılınır ve arkasından 
tevbe edilirse, Allah’ın affına mazhar olabilir.
Allah’a yaklaşmanın nişanesi ve vesilesi olan secde, Alak 
suresinde şu şekilde açıklanmaktadır. “Secde et de bana 
yaklaş” Allah’a ibadetin simgesi ve ihlâsın ısbatı olan secde için 
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efendimiz “Kulun Allah’a yakın olduğu durumu secde halidir. 
Secdede duayı uzatınız” öğüdünü vermektedir. Efendimiz sık 
sık secde edilmesini buyurmuşlardır. Allah için ihlâs ile yapılacak 
her secdenin günahlardan birini sildiğini haber vermişlerdir.
Yüce Allah’ın insanlara farz olarak emrettiği tüm ibadetlerin 
hepsi, insanın bu dünyada ve ahirette mutluluğu içindir. İbadetler 
yalnız sözde kalmayacak ve insanın yaşamına da yansıyacaktır. 
İnsanın iş ve davranışları ibadetlerinin kabulünün işaretidir. 
İbadetlerimizi Allah’ın bize öğrettiği Kur’an’a göre yapalım ve 
yaşantımızla da kendimizi imtihan edelim diye dua ederim.

Bismillahirahmanirahim

1- “Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle birlikte rükû 
edin.” Bakara suresi 43. ayet.

2- “...Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, mallarında muhtaç 
ve yoksullar için bir hak vardı, onu verirlerdi...” Zariyat 
suresi 19. ayet.

3- “Ey inananlar! Kazandıklarınızın temizlerinden ve size 
yerden yetiştiklerimizden verin. Kendinizin beğenmediğiniz 
şeyleri vermeye kalkmayınız...” Bakara suresi 267. ayet.

4- “Sevdiğiniz şeylerden vermedikçe, iyiliğe erişemezsiniz. 
Her ne sarf ederseniz, Allah onu bilir.” Al’i İmran 92. ayet.

İslam’a göre belli zenginliği olan her Müslüman zekât verecektir. 
Zekât İslam’ın önemli farzlarından biridir. Zekât gönülden 
verilecektir. Zekât kazancı temizlediği gibi, günahlardan da 
arındıran önemli bir nimettir.

Zekât vermek ibadettir. Zekât dinen konulmuş bir ölçüye göre 
verilir. Zenginliğin en küçük ölçeğine “nisap” denir. İlmuhallerde 
bu konuda geniş bilgiler vardır. Ramazanlarda camilerde de 
açık bilgiler verilir.

Zekât, tüm ibadetlerde olduğu gibi, Allah rızası için yapılan bir 
ibadettir. Tüm ibadetlerin yapılmasında temel ölçü dürüstlüktür. 
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Zekât kazancın temizinden ve tam olarak verilecektir.

Zekât olsun sadaka olsun Kur’an’da geçen temel kelime “infak” 
tır ve bu vermek anlamındadır. Verilecek mal veya paranın 
fakirlere, yakınlara, yolculara, düşkünlere ve muhtaçlara, işe 
yarayacak ölçülerde olması güzeldir.

Yüce Kur’an’ın pek çok ayetinde zekât, namaz ile birlikte 
emredilmektedir. Namaz dinin direğidir. Zekâtın namaz ile 
birlikte, anılması, onun ne denli önemli bir ibadet olduğunun 
delilidir. Namaz, Allah’a bağlılığı yani imanı pekiştiren ibadet, bu 
ibadetin eyleme dönüştüğünün isbatı da zekâttır.

Namaz ile zekât, bir Müslüman’ın gönlüne yansıyan ibadetler. 
O zaman Müslüman gönülden vermeye yönelir ve sevdiği temiz 
şeylerden verir.

Allah, Kur’an’ı ve öğretmen olarak efendimizi, insanları 
arındırmak için göndermiştir. Arındırma araçlarından başta gelen 
namaz ve zekât, maldaki kirliliği ve nefsin işlediği günahları 
temizler. Bunlar ayrıca toplumsal birlik ve barışı sağlayan çok 
önemli nimetlerdir.

İslam, bencilliği yasaklar, toplumsallığı teşvik ve emreder, över. 
Efendimiz bu konuyu kısa ve öz olarak şöyle ifade buyurmuşlardır. 
“Veren el, alan elden üstündür.” Almak kolay, vermek herkes için 
kolay değildir. İnsanın maddeye karşı olan hırsı buna izni zor 
verir. İnsanların çoğunluğu zengin ve daha zengin olmak ister. 
Tükenir endişesiyle başkaları ile paylaşmakta vermekte cimri 
davranır. Fakirin dediği ile ilgilenmez, malın kölesi olur. Zekât ve 
sadaka olarak malın temizinden vermek, insanı mal ve servet 
köleliğinden kurtarır. Allah zekât ve sadakayı bereketlendirir. 
Çünkü mal ve servet sevgisinin yerini Allah korkusu ve Allah 
sevgisi alır.

Namaz ve zekâtın mutluluğunu kalbimize dolduralım ve Allah’tan 
sakınmanın değerini bilelim diye dua ederim.

“Her ne sarf ederseniz, Allah onu bilir.” Al’i İmran suresi 
92. ayet.
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“Sevdiğiniz şeylerden vermedikçe, iyiliğe erişemezsiniz” 
insanın para, mal servet gibi varlıkları olduğu gibi, ilim gibi 
manevi değerleri de vardır. Bu ve benzerleri sevilen varlıklardır. 
Allah rızasını kazanabilmenin önemli şartı, insanın sahip olduğu 
ve sevdiği değerlerini insanların hizmetine sunmasıdır. Bir yere 
ya da topluma gönülden sunulacak doğru ilim, bilgi ve temiz 
servetler, toplumun her yönden zenginleşmesine yardım eder. 
Buradan bakıldığında, topluma verilecek her doğru ve temiz şey 
zekât anlamını taşıyacaktır.

Zekât, kişiyi yakınlardan başlayarak, yardımlaşmaya ve her 
şeyden daha değerli olan dostluğa ve sevgiye götürür. Bu 
çember ne kadar geniş olursa, barış ve huzur da o ölçüde geniş 
olur. Bir yanda bolluk ve refah içerisinde yaşayan insanlara 
karşılık, diğer yanda karnını doyuramayan insanların bulunduğu 
toplumda huzurdan söz edilmez. Hele günümüzde olduğu gibi 
bolluk içerisinde azgınca yaşayan azınlığa karşı, aç ve işsizlerin 
çokluğu ile oluşan toplum her türlü hastalığa açık olur. İslam’ın 
getirdiği zekâtını işte bu noktada ne değerli toplumsal bir 
yapıştırıcı olduğu net olarak gözükmektedir.

İslam’ın getirdiği zekât, sadaka gibi vermek ve paylaşmak 
disiplini, insanlığı kurtaracak nimetlerdir. Emek dışı kazanç, 
tembellik, miskinlik, faiz ve diğerleri İslamda yasaktır ve ağır 
günahtır. 

Günümüzdeki kapitalist dünya düzeni sömürgenleri, asrımızın 
Ebucehilleri, Karunları, kendilerini korumak için, sokaklara 
kadar kameralar yerleştirilmektedirler. Günahsız insanları 
öldüren zulmeden ve paylaşımdan haberi olmayan ve üstelik 
insan hakları soytarılığı yapan bu sömürgenler, kendi düzenleri 
içerisinde er geç boğulacaklardır.

Zenginlik tek başına elde edilebilecek bir şey değildir. Allah’ın 
insana verdiği imkânlar ile bunlardan değer üreten insanların 
payı, hangi iş ve kapasitede olursa olsun ortaktır. Bu sebeple 
zenginlik toplumların ortak malıdır ve İslam zenginliğin belli 
oranlarda paylaşılması anlamına gelen zekâtı getirmiştir.

Zekât, Müslümanlar arasında, haberleşme ve paylaşımı 
sağlayan bir ilişki ve bir araçtır. Zekât zengin ile fakiri bir araya 
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getiren ve akraba ile yakınlığı pekiştiren bir nimet olarak, hem 
ruh ve hem de mal temizliğinin ilacıdır. Yüce Allah’ın insanlığa 
bir hediyesidir.

Zekâtı, sadakayı ve paylaşımı sevmek, Allah’ı sevmektir. 
Kur’an meali okuyalım ve Allah sevgisi ile efendimizin sevgisini 
kalbimize dolduralım diye dua ederim. 

ORUÇ
Bismillahirahmanirahim

1-) “Ey inananlar! Oruç, sizden öncekilere farz olduğu 
gibi, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız diye, size sayılı 
günlerde farz kılındı. İçinizden hasta ya da yolculukta olan 
tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca 
dayanamayanlar, bir düşkünü doyuracak kadar fidye 
verirler. Oruç tutmanız eğer bilirseniz sizin için hayırlıdır. 
Ramazan ayı ki onlara insanlara yol gösterici ve doğruyu 
yanlıştan ayırıcı belgeler olarak Kur’an indirildi. Sizden 
bu ayı idrak edenler onda oruç tutsun. Allah size kolaylık 
ister zorluk istemez.” Bakara suresi 183-184-185 inci ayet 
özetleri.
Allah, gönderdiği kitablar ve peygamberlerle, insanlara Allah’ın 
varlığını ve birliğini bildirerek, iman etmelerini, yalnız kendisine 
ibadet edilmesini emretmiştir. Oruç ibadeti de Allah’ın emridir ve 
Allah rızası için yerine getirilecek bir farzdır.
Yüce Allah, Kur’an ile orucun zamanını süresini ve şartlarını 
bildirmiş ve Kur’an’ın inmeye başladığı Ramazan ayında oruç 
tutulmasını insanlığa farz kılmıştır.
Ramazan, Allah’ın rahmetiyle, günahlardan temizlenme 
ve günahların yakılması anlamına gelmektedir. Efendimiz 
Ramazan’ı şöyle değerlendirmişlerdir. “Ramazan’ın başı 
rahmet, ortası bağışlanma ve sonu ateşten kurtulmadır.” 
Hadisteki ateşten kurtulma, günahların yakılması anlamındadır.
Eskiden Ramazan orucunu tutan Müslüman bir hayli kilo verdiği 
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için, “Ramazan’ın onu kaldı Müslüman’ın gönü kaldı” deyişi 
dillerde dolaşırdı... Şimdilerde kilo alınmaktadır.
Oruç, sadece aç ve susuz kalmak değildir. Akıl, fikir ve beyin ile 
çirkin söz ve davranışları terk etmek ve tüm organlarla yapılması 
gereken bir ibadettir. Farz ve sünnetlerleri yerine getirmek ve 
doğru dürüst bir yaşantıya yönelmek ve bunu sürdürmektir.
Oruç tutmak, sabrın pekiştirildiği bir yaşamın adını belirleyen 
bir ibadettir. Efendimiz, orucun sabır ilişkisini şöyle 
değerlendirmiştir. “Oruç tutan Müslüman, öfkesini yenen, 
insanların davranışlarını hoş gören, onlara yumuşak davranan 
insandır. Oruç Müslüman’ın kalkanıdır.”
Oruç tutan Müslüman, günlük işlerini de en güzel şekilde 
yapmalıdır. Çalışması, ibadetleri ile bütünleşen Müslüman, 
mutlu olan insandır. Oruçlu, bütün gün aç ve susuz kalarak, 
dünya zevklerinden uzak durur ve böylece direnç kazanır, 
sabırlı olmayı öğrenir. Allah’a karşı olan sorumluluklarını yerine 
getirme duygusu ile de ruhunu zenginleştirir.
İnsanın nefsi dünya zevklerine düşkündür. Ancak, ibadetle 
ıslah edilebilir. Nefs, iman ile yoğrulmuş bir akıl ile şeytanın 
saptırmasından kurtulabilir. Oruç nefse vurulan bir gemdir. Akıl 
ve irade sahibi insan, inanç ile oruç tuttuğu zaman bedenine 
hâkim olur.

Bedenin gücünü ve nefsin isteklerini sınırlayan ve ıslah eden 
oruç, nefsi, dili ve diğer organları denetim altına alan bir sabır 
ilacıdır.

Oruç, ruha can veren ve onun yücelmesinde önemli bir rol 
oynayan, Allah’ın insana verdiği değerli bir hediyedir.

Oruç ibadeti, insanlığın başlangıcından beri emredilen bir 
farzdır. Allah, bir hadisi kutside “Oruç benim içindir ve onun 
ödülünü ben vereceğim.” Her ibadetin ödülünü veren Allah’tır. 
Burada ödül için bir ölçü konulmaktadır. Ödül, Allah rızası için 
ve emre uygun tutulacak oruca bağlanmıştır. Oruç ile açlığı ve 
susuzluğu yaşayan Müslüman’ın, yoksullara ve darda kalanlara 
karşı merhameti artar. Bu da toplumsal dayanışmaya önemli 
katkıda bulunur.
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Orucun şartlarına göre kazası ya da bir yoksulu doyuracak 
kadar fidye ile ödenmesi hususları yazımın başına aldığım 
tadımlık ayetlerde açık seçik anlatılmaktadır. Geniş bilgi ilmihal 
kitaplarından alınabilir.

Oruç ibadetinin insan sağlığı üzerindeki önemli etkileri ve 
faydaları uzmanlar tarafından açıklanmaktadır. Bugün insanlığın 
en başta gelen hastalığı strestir ve ciddi hastalıklara sebebiyet 
vermektedir. Sabırlı olan ve gönlünü hoş tutan, Allah’ın emir ve 
yasaklarına uyan insan stresten uzak kalabilmektedir. Stresten 
uzak olmak için sabırlı bir yapıya sahip olmak gerekir. Sabırlı 
insanlar sağlıklı oldukları gibi, toplumsal boyutta da barış ve 
yakınlaşmanın yapıştırıcısı olurlar.

Ramazan, her yıl on gün önce gelmek suretiyle, insan 
ömrünün tamamında gezen bir canlı gibidir. Ramazanın ömür 
boyu insanla beraber olması, ruhun ömür boyunca dua ile 
yıkanmasıdır. Müslüman’ın oruç ile hatıraları çocuklukta başlar. 
Ramazanda oruç tutan annesine her çocuk özenti ile “Anne ben 
de oruç tutmak isterim” der... Sağlıklı olan anne ve babanın oruç 
tutması, ailede önemli bir eğitim aracı olmaktadır.

Sağlıklı olan ve özellikle gençler mutlaka oruç tutmalıdırlar. 
Gençlik insan ömründe en değerli zaman dilimidir. İnsanlar 
gençlikte sağlıklı ve güçlüdürler ve bu dönem insanların 
nefislerine karşı en zayıf oldukları bir zaman dilimidir.

Oruç, nefs terbiyesinin ilacıdır. Gençlik göz açıp kapayana kadar 
geçer ve ihtiyarlık kapıyı çalar. İhtiyarlık ile beraber güçsüzlük 
ve hastalıklar insanın tepesine çöküverir. İnsan istese de 
ibadetlerini yapamaz. İnsanlar ibadetlerin emeklilik dönemine 
bırakmaktadırlar. Efendimiz “Yarın yaparım diyen aldanmıştır” 
diye buyurmaktadır. Ramazan boyu oruç ve ibadetlerimizi yerine 
getirelim ve dinimizi Kur’an’dan öğrenelim ve meal okumayı hiç 
ihmal etmeyelim dualarımla.
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KUR’AN-İNSAN VE HAC
Bismillahirahmanirahim

Hac, sözlükte ziyaret anlamına gelmektedir. “Hac bilinen 
aylardadır.” Kur’an’daki bu ifadeden, şevval, zilkade ayları 
ile zilhicce ayının ilk on günü anlaşılmaktadır. Arefe günü ile 
Kurban Bayramının günlerinde hac ibadeti tamamlanır.

Hac ibadeti, ilk insan Âdem ve eşi Havva’nın dünyaya 
gönderilmesi ile başlamıştır. Bu husus Kur’an’da şu ayet ile 
haber verilmektedir. “Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk 
mabet, Mekke’de âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olan 
Kâbe’dir.” Al’i İmran suresi 96. ayet.

Hac, bütün unsurlarıyla Allah’a teslim olmak ve Peygamberin 
sünnetine uygun yapılacak bir ibadet. Müslümanlığın beş 
şartından biri ve şartları uygun her Müslüman’ın ömründe bir 
defa yerine getirilmesi gereken farz.

Hac, Allah sevgisi ve O’nun rızası için, Allah’ın evi Kâbe ve 
çevresini ziyaret niyetiyle çıkılan yolculuk. 

İnsan dünyada yaptığı çeşitli yolculuklarına çıkmadan, yolculuk 
için gerekli hazırlıklarını yapar. Gideceği yer, oraya neden 
gideceği, nerede kalacağı, hangi araçla yolculuk edeceği, 
yiyeceği, içeceği vb. ile ilgili harcayacağı parası gibi şeyler için 
bir plan yapar.

Esasta ahiret yolcusu olan insanın, Yüce Kur’an çerçevesinde 
üstüne düşen görevleri, ibadetlerini en iyi şekilde yapmalıdır. 
Hac ibadeti de bütünü ile ahiret yolculuğunun canlı özelliklerini 
taşır. Kefen görünümünde olan elbisesiyle hacı, mahşeri yaşar. 
Hacca niyet eden Müslüman yolculuğa, dünya yolculuklarından 
daha titiz bir hazırlık yapmalıdır. Hac yolculuğuna çıkmadan 
önce, geride devlete ve kişilere borcunuz kalmayacaktır. Geride 
bıraktığınız yakınlarınızın geçimleri için olacak ihtiyaçlarını 
bırakacaksınız. Dargınlık ve küskünlükleri barışa çevirecek ve 
ilişkiniz olan herkesten helallik alacaksınız. Nereye gideceğinizi 
ve oradaki görevleriniz ve görev yerleriniz hakkında geniş bilgi 
edineceksiniz. Allah, insanları kendisine kulluk ile ibadet etsinler 
diye yaratmıştır. Kulluk görevinin yapılmasında ilk şart, Allah’tan 
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gerektiği gibi sakınmaktır. “Ey insanlar! Sizi ve sizden 
öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz ki Allah’a karşı 
gelmekten sakınmış olasınız” Bakara 21. ayet.

Hac ibadeti, tüm ibadetlerin, yani kulluk görevlerinin topluca 
yapıldığı bir ibadettir. Bunun için Yüce Allah, daha başlangıçta 
Bakara suresinin 197. ayetinde hacca niyetlenen kuluna öğüt 
vermektedir.

“Hac bilinen aylardadır.” O aylarda kim hacca başlarsa, hacda 
cinsel ilişki, dövüşmek, sövüşme, yoktur. Ne iyilik yaparsanız 
Allah onu bilir. Kendinize azık ediniz. Şüphe yok ki, azığın en iyisi 
Allah’tan sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Allah’a karşı gelmekten 
sakınınız.” Hac ibadetine niyet ettiniz ve yola çıktınız. Evinizi, 
eşinizi, çocuklarınızı, işinizi kısaca vatanınızı ve arkanızda yarım 
kalan ne varsa hepsini geride bıraktınız. Mahşere gidiyorsunuz, 
tıpkı ölümde olduğu gibi.

Başka devletlerin topraklarında yolculuk ediyorsun, mahşeri 
yaşayacaksın. Mahşere yolculuk çok zor. Bu dünyada ahireti 
kazanmalısın.

Allah size Haccı nasip ediyor. İçinizde bir sevinç, gönlünüze 
sevgi ve iman dolup taşıyor. İşte bu sevinç ve sevgi, mahşer 
yolculuğunda tüm zorlukları aşacak kuvveti veriyor. Allah size 
Hac yolculuğunu nasip ettiği için şükrediyorsunuz ve sabrınızla 
şükrünüzün artırılması için Rabbinize dua ediyorsunuz.

Anadan doğma soyundunuz ve soyunduklarınızı da arkada 
bıraktınız. Kefeninizi kendi elinizle sırtınıza doladınız. İki parça 
dikişsiz, gösterişsiz sade beyaz iki havlu ya da bez. İddiasız, 
rütbesiz bir görüntü. Tek hüviyetin kulluğun. Boynunda künyen 
asılı.

Temizde (Kâbe) temizlenmeye gidiyorsun. Bu yolculukta 
ayakkabıya ihtiyacın olmayacak, onu da geride bıraktın. Topuğu 
ve parmakları açık bir terliğin var, ayaklarında bağcıklı. Şapkanı 
da attın. Bu sıcak, soğuk yolculukta şapkasız olacaksın. Kâbe’de 
güneş yakıcı, şemsiyen yanında olsun. 

“Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. 
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İnnel-hamde ve’nimete leke vel-mülk la şerike lek...” (Buyur 
Allah’ım buyur. Buyur, senin hiçbir ortağın yoktur. Buyur, 
şüphesiz her türlü övgü, nimet, mülk ve hükümdarlık sana 
mahsustur. Senin ortağın yoktur.)

Böylece “İhram”a girdin ve haccın ilk farzını yerine getirdin. Suudi 
topraklarına gidiyorsun. Uçakla Cidde’ye ya da Medine’ye.

Eskilerde, Suriye ve Irak üzerinden ziyaretler yaparak giderdi 
hacılar otobüslerle. Daha eskiler, deve ile ya da yaya çıkan 
hacıya her türlü can mal tehlikesi bekler. Hastalık, açlık, 
susuzluk ve birçok zorluk. Aylar ve aylar süren bir yolculuk 
ve iman gücü ile varılan Kâbe. Çok kitaplar yazılmış pek çok 
maniler söylenmiş Kâbe yolları için... Şimdi de Arafat’a çıkışta 
dere tepe yaya yola düşmüş hacılar görürsünüz...

Hac yolculuğu için dilimize yansımış, inanç bağlantılı söylemler 
vardır. “Çağrıldım, çok şükür gittim. Allah sana da nasip etsin” 
derler. Kimi de “daha çağrılmadım” der ve hac yoluna çıkanlara 
“Efendimize selam söyle ve beni de yazdır...” gibi sözlerle umut 
tazelerler. Hacı uğurlamak ve geldiğinde karşılayıp ziyaret etmek 
güzel bir geleneğimiz... Çağrılma inanç ve hasretinin dayanağı 
Yüce Kur’an’dır. Bu konu ile ilgili olarak, Allah’ın Hz. İbrahim 
Peygambere emri, Hac suresinin 26. ve 27. ayetlerinde şöyle 
ifade edilmektedir.

“Hani biz İbrahim’i Kâbe’nin yerine yerleştirdiğimizde 
“Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Evimi, tavaf edenler, namaz 
kılanlar, rükû edenler ve secde edenler için temiz tut! 
İnsanları hacca çağır. Yürüyerek veya binekler üzerinde 
sana gelsinler.”

Çağrılmak ve oraya yol bulabilmek için, gönülden Kâbe’yi 
istemek gerekir. Müslüman, hacı olmak istemektedir ve kalbi 
Kâbe’ye yönelmiştir. Namazında Kâbe’ye yönelerek ve Allah 
rızasını dileyerek namaz kılan Müslüman, namaz sonrası ellerini 
açarak Allah’a yalvarır ve hac nasip etmesini ister.

Bizim insanımızın büyük bir çoğunluğu, hac yolculuğu için para 
biriktirir ve hep bir gün kabul olur ve Allah yolu açar diye bekler.
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“Ey Muhammed! Kullarım sana Beni sorarlarsa, bilsinler 
ki Ben, şüphesiz onlara yakınım. Benden isteyenin dua 
ettiğinde duasını kabul ederim.” Bakara suresi 186.ayet.

Âcizane kendimden örnek vereyim: 

Yirmi yıldan fazla bir zaman, namazlarımda istedim. Kâbe ile ilgili 
bir haber ya da görüntü, beni gözyaşlarına boğdu. İstiyordum, 
istiyordum... Eşim, benim için evin masraflarından tasarruf 
ettiklerini biriktiriyordu. Eşim sağlık sebebiyle gidemeyeceğini 
düşünüyordu... Yakın dostlarım, benim bu arzumu bildikleri için, 
her yıl hac mevsimi yaklaştığında bana sorarlardı. “Gidebilecek 
misin?” ben “Birikimim yetmez.” diyordum.

İki bin bir yılı temmuz sonları hac kayıtları başlıyordu ve yine 
benim dostlarımın aynı sorularıyla karşılaşmış ve birikimin 
henüz tamam olmadığını söylemiştim. Aradan birkaç gün 
geçmişti ki, Hamburg’da çalışan büyük oğlum “Baba hac paranı 
Allah gönderdi” dedi telefonda. Alman maliyesi kendisinden 
kestiği fazla vergiyi ödemek için evine yazı yollamıştı. Bir kısmı 
bile benim eksiğimi tamamlıyordu. Küçük oğlumun da bir miktar 
katılmasını istedim. İkisi birlikte bana yeterli parayı gönderdiler 
ve ben hemen kaydımı yaptırdım.

Bir hafta önce gidemeyeceğimi sanarken, birden çağrılmıştım. 
Çok sevindim ve heyecanlandım. Kalbimden rahatsızdım ve 
doktora gittim. Doktor bu durumda hemen ameliyat olmam 
ve kalbime pil takılması gerektiğini söyledi. Tüm ısrarları 
dinlemiyordum, gitmeliydim ve gittim. Çok şükür.

Benim kısa hikâyem bu. Benzer pek çok hikâye dinledim, siz 
de dinlemişsinizdir. Mübarek Kâbe, insanlara hastalıklarını 
unutturuyordu.

“...Ona yol bulmaya gücü yetenin, haccetmesi, Allah’ın 
insanlar üzerindeki hakkıdır...” Al’i İmran suresinin 97. 
ayetindeki emir budur.

Müslüman kardeşlerim, oraya yol bulmak için gayret sarf ediniz. 
Yol bulunuz ve gidiniz Kâbe’ye. Haccın tadını tadınız. Ağzınız 
son nefesinize kadar tatlı kalsın. Benim rabbimden dileğim 
budur.



PARA İLE SATILAMAZ 

ÇOĞ
ALTILAMAZ 

KOPYALANAMAZ

83

Sizi davet eden Allah’tır. Gidiniz ve Allah’ın evi Kâbe’de Allah’ın 
misafiri olunuz ve Allah’ın üzerindeki hakkını ödeyiniz.

Yüce Allah, “Ben âlemlere sığmam, Mü’min’in kalbine sığarım” 
diyor. Hacca giderken, geçmişteki günahlarınızı hatırlayınız 
ve tevbe ediniz. Kâbe’de kalbiniz bomboş ve temiz olsun, 
bunu Rabbinizden isteyiniz. Siz Allah’ın evinde misafir, Allah 
kalbinizde misafir olsun.

Uçağımız Cidde’ye inmişti. Gümrük ve pasaport kontrolünden 
sonra, Mekke’ye otobüsle hareket. Cidde-Mekke arası 95 
kilometre. Otellere yerleştirildi ve gece yarısı Kâbe’ye gidildi. 
Herkes heyecanlı ve bir o kadar da mutlu. Kâbe hıncahınç 
insanla dolu. İnsanlar döne döne tavaf ediyorlar. Her dönüşe bir 
“Şavt” deniliyor, yedi dönüş ise tavafı oluşturuyor.

Dönüş başlangıcı olarak Hacerül Esved. Hocanız başınızda ve 
grup halinde hocayı tekrar ederek tavaf yapıyorsunuz.

Umre tavafı ilk yapılan. Niyet ediyorsunuz, Efendimizin niyet 
ettiği gibi. Niyetin içeriğinde bir cümle var “Allah’ım bana bunu 
kolaylaştır.” Hac için yapılacak bütün işlerin niyetinde olan bu 
cümle ile işi kolay yapıyorsunuz. Niyet ile Allah’a yakınlaşmanın 
sırrı bu.

Umre tavafı bitince iki rekât namaz kılıyorsunuz ve Efendimizin 
sünnetini yerine getirmiş oluyorsunuz. Efendimizin izine 
düştünüz. Allah’ın evinde misafir ve Efendimizin baba evi 
mahallesindesiniz. Bu güzel duygularla “Say” yapıyorsunuz, 
Safa ve Merve arasında... Hz. İbrahim peygamberin eşi ve Hz. 
İsmail’in annesi Hacer anneyi hatırlıyorsunuz. Safa ve Merve 
tepeleri arasında, bebeğine su ararken yaptığı koşuyu.

Hz. İbrahim Peygamber, Hacer ve İsmail bebeği oraya 
bırakmıştı, yanlarında biraz ekmek ve su ile. Hacer annemiz 
sormuştu “Ya İbrahim beni buraya neden bırakıyorsun?” cevap 
“Allah öyle istedi...” Hacer annemiz “O zaman mesele yok” diye 
cevap vermişti. Bu cevabın içeriğindeki Allah sevgisi ve “Allah 
bana yeter” inancının derinliklerini düşününüz.
Say’ı gözyaşlarınızla ve dualarla tamamlıyorsunuz ve bol bol 
Zemzem içiyorsunuz... Umreniz tamamdır. Farz olan “Ziyaret 
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Tavafı”nı bayramın birinci günü yapacaksınız. Arefe günü 
Arafat’ta olan hacılara, öğle vakti girince, öğlenin farzı ile 
ikindinin farzı birleştirilerek(cem) namaz kıldırılır ve vakfeye 
durulur.
Arafat’ta haccın önemli farzı. Durmak beklemek anlamına gelen 
Vakfe, bembeyaz ihramlar içerisinde, ırk, renk, cinsiyet, makam, 
mevkinin yok olduğu bir duruş ve bekleyiş, Mahşerin provası.
Arafat’ta güneş batana kadar geçirilerek zaman içerisinde 
Müslüman, geçmişteki tüm günah ve yanlışlarına hatırlayarak 
gözyaşı içerisinde tevbe ve dua etmelidir.
Arafat, bulunmaz bir temizlenme nimetidir. Efendimiz “Hac 
Arafat’tır” demiştir. Belli bir zamanda ve belli bir noktada “Buyur 
Allah’ım Buyur” diye başlayan “Telbiye” tüm Arafat’ı çınlatırken 
Müslüman’ın Allah’a en yakın olduğu yer Arafat... Vakfeye 
duruluyor... Öğlen, ikindi birleştiriliyor. Müslüman kardeşim 
Arafat nimetini iyi değerlendir, tevbe ile dua ile Allah’a yalvar. 
Efendimizin haber verdiği gibi, kabul olacak haccın seni 
günahlarından arındıracak ve sen anandan doğduğun gibi 
tertemiz olacaksın. Bu temizliği sonraki yaşamında da en güzel 
şekilde koruyacaksın.
Arafat’tan inilince Müzdelife’de de vakfeye durulur. Akşam ve 
yatsı namazları birleştirilerek kılınır. Mina’ya doğru yola çıkılır.

Burada Yüce Kur’an’dan iki ayet özeti vermek istiyorum. Bakara 
suresi 189. ve 199. ayetler “Arafat’tan sel gibi Müzdelife’ye 
akın ettiğinizde Meşari Haram’da da (Müzdelife) Allah’ı 
zikredin... “Sonra insanların akın ettiği yerden sizde akın 
edin ve Allah’tan bağışlama dileyin...”

Müzdelife’den Mina’ya hareket ettiğinizde bu fotoğrafı 
seyredeceksiniz.

Müzdelife’den Mina’ya giden vadinin içinde ve iki yanında sel 
gibi akın eden ihramlı bembeyaz insanları seyrediniz.

Mina’da şeytan taşlanacak, kurbanlar kesilecek ve oradan 
Kâbe’ye gelinecektir. Bu geliş bayramın birinci gününe rastlar 
ve siz Kâbe’de ziyaret tavafınızı yapıp hacı olacaksınız. Böylece 
hac farzını yerine getirmiş olacaksınız.
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Hac sırasında ziyaret edilen yerlerden ve eksiden ortada 
yaşanan kıssalardan hisse çıkarmak, Müslüman’a çok şey 
kazandırır. Efendimizin Arafat’ta seslendirdiği “Veda Hutbesi” 
hacdan alacağımız önemli bir hissedir.
Yüce Kur’an’da hacdan alınacak hisseler ile ilgili şu ayet 
hacıya çok şey anlatır: “İnsanlar arasında haccı ilan et ki, 
gerek yaya gerek binekler üzerinde gelsinler. Gelsinler ki 
kendilerine ait birtakım menfaatleri görsünler.” Hac suresi 
27–28. ayetler.
Arafat’ta vakfeye durmak ve “Buyur Allah’ım, buyur” diyerek 
Allah’ı anmak O’nu tanımak ve Allah’a yaklaşmak yarattığı 
âlemleri düşünmek, sonsuz kudret ve merhametine sığınmak ve 
tevbe etmek... Kul hakkı hariç diğer günahlarının affolunacağına 
inanarak mutlu olmak.
Âdem ile Havva’nın cennetten kovulduktan sonra indikleri 
mekânı ziyaret etmek. Milyonlarca Âdem ve Havva’nın arasında 
birer Âdem ve Havva olmak.
Efendimizin “Kasfa” adındaki devesinin üzerinden “Veda 
Hutbesi’ni” Arafat’ta okuduğunu hayal etmek ve derinliklerini 
düşünmek bundan hisse almak ve sonraki hayata ve konuşmayı 
kendine rehber edinmek ve daha niceleri.

Müslüman kardeşim “Veda Hutbesi’ni” bul ve tamamını oku. 
Ben size bu insan hakları ve ahlak konuşmalarından bazı 
paragrafları aktaracağım: “Ey insanlar! Beni dinleyin, belki bu 
yıldan sonra bu yerde sizinle bir daha buluşamam. İslamiyet’ten 
önceki zamana ait bütün cahiliye adetlerini ayağımın altına alıp 
çiğniyorum.
“Bir Arabın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur. Bir yabancının 
da bir Araba üstünlüğü yoktur. Çünkü bütün insanlar 
âdemoğullarıdır. Âdem ise topraktan yaratılmıştır... Her türlü 
faizcilik ve riba kaldırılmıştır. Allah riba yoktur diyor. Ortadan 
kaldırdığım ilk riba, amcam Abdulmuttalib’in oğullarından 
Abbas’ın ribasıdır.
“Ey halk! Sizin kadınlarınızın üstünde haklarınız vardır. Onların 
da sizin üzerinizde hakları vardır... Onlara karşı iyi davranın. 
Eşlerinize şevkatle muamele ediniz.
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“Ey insanlar! Muhakkak ki, şeytan, şu topraklarınızda kendisine 
tapınmanızdan umudunu kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak 
tefek işlerinizde ona uyarsanız, bu da onu memnun edecektir. 
Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız...
“Ashabım! Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarından 
dolayı hesaba çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara 
dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyetimi 
burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın...
“Ey Mü’minler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp 
uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah’ın kitabı 
Kur’an’ı Kerim ve peygamberin sünnetidir…”
Kur’an meali okuyarak, Allah’ın emir ve yasaklarını öğrenelim 
ve Efendimizin sünnetini de yine Kur’an meali okuyarak 
değerlendirelim diye dua ederim.
Doğruya ulaştıracak rehber Yüce Kur’an’dır. “Doğrusu bu 
Kur’an en doğruya ulaştırır. İsra suresi 9. ayet.
“İnsan için yalnızca çalışmasının karşılığı vardır.” Necm 
suresi 39.ayet.
“Kabul olan haccın karşılığı cennettir.” Efendimiz bize bu 
müjdeyi vermektedir.
Kur’an meali okuyalım, çalışalım, doğruya ulaşalım ve ona göre 
ibadetimizi yaparak Kur’an ahlakı ile yaşayalım diye dua ederim.

Yazımın içinde ve özellikle son kısmındaki ayetler ışığınız olsun 
ve Allah’ın kabul edeceği “Haccı Mebrur” haccı tüm Müslüman 
kardeşlerime nasip ve müyesser eylesin diye dualarımı tekrar 
ederim.

KAFİRUN SURESİ
Bismillahirahmanirahim

1- De ki: “Ey kâfirler!

2- Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.
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3- Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.

4- Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.

5- Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.

6- Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”

Bu sure Yüce Kur’an’da 109. sırada yer alan çok önemli bir 
suredir. Efendimiz sabah namazında ve hac sırasında tavafta 
kıldığı iki rekât namazın birinci rekâtında bu sureyi okumuştur. 
İkinci rekâtta da İhlâs suresini okumuş ve iki İhlâs anlamına 
gelen “ihlaseyn” adını ifade buyurmuştur. Bu sureye bu sebeple 
“İbadet suresi” de denir... Bu bilgiye sahip olan Müslümanlar, 
sabah namazının sünnetinde birinci rekâtta Kafirun ve ikinci 
rekâtta da İhlâs surelerini okurlar... Günümüzde “dinler arası 
diyalog” tuzağına ışık tuttuğu için Kafirun suresinin iniş sebebi 
hakkında bilgi vermek istiyorum.

Efendimiz Kâbe’yi ziyaret ederken, tavaf sırasında, Kureyş’in 
ileri gelenleri önünü kesmişler ve “Ya Muhammed gel biz senin 
taptığına tapalım, sen de bizim taptığımıza tap. Hepimiz bu işte 
ortak olalım. Eğer senin taptığın bizim taptığımızdan hayırlı 
ise, biz de payımızı almış oluruz. Yok, eğer bizim taptığımız 
hayırlı ise, sen de ondan payını alırsın” demişler ve bir de şart 
getirmişler “Bu durumda bir yıl sen bizim taptığımıza tap, bir yıl da 
biz senin taptığına tapalım” demişler. Bunun üzerine Efendimiz 
“Allah’a ortak koşmaktan, O’na sığınırım” deyince, bu sure 
inmiştir. Efendimiz “De ki! Ben sizin taptıklarınıza tapmam...” 
ayeti ile başlayan bu sureyi kâfirlere karşı okumuştur... 
Günümüzde dinimize karşı kurulmuş olan “dinler arası 
diyalog” tuzağına Müslümanlar çok dikkat etmelidirler. Avrupa 
Birliği ve ABD’nin ikinci oyunu ise, “ılımlı İslam” tuzağıdır ve 
bununla dinimizi Kur’an dışındaki güya medeni kuralları ile 
kandırmaya çalışmaktadırlar. Bunları üç kuruş para için bize 
kabul ettirmeye çalışan siyasete itibar edilmemelidir. İslam 
Allah’ın kitabı Kur’an’da yazılıdır. Surenin iniş sebebini öğrenen 
ve günümüzde dinimize karşı kurulan tuzağı gören Müslüman 
kardeşim. Namazında bu sureyi okuduğumda, Allah’ın varlığı 
ve birliği inancının yanında, Allah’ın indirdiği dinin tek din İslam 
olduğunu hatırla ve sadece Kur’an’a yönel. Kendi dilinde meal 
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oku ve gerçeği öğrenerek, dinimiz üzerinde oynamak istenen 
oyunları öğren. Kur’an bilgin senin Allah’a ve peygambere 
itaatini kuvvetlendirerek bilinçlendirecek ve namazını huşu 
içerisinde kılma niyet ve azmine yardımcı olacaktır.

Efendimiz, İslam’ı anlatmak ve Allah’ın emir ve yasaklarını 
bildirmek, kısaca Yüce Kur’an’ı tebliğ etmek için gönderilmiştir. 
Peygamberlik görevini tam olarak yapan Efendimiz, yüce 
ALLAH tarafından övülmüştür. Ayette de belirtildiği gibi Kureyş 
müşriklerinden çok zulüm görmüş ve kendisine Allah’ın emirlerini 
pazarlık etmek cüretini göstermişlerdir. Çok merhametli bir 
kalbe sahip Efendimize bu çok ağır bir yük olmuştur. Bu 
günlerde dinimize karşı olan saldırılar karşısında Efendimizin 
izinde giderek, her türlü bozgunculuğa karşı bilgili olmalıyız. 
Bu da ancak ve ancak Kur’an’ı anlamakla mümkündür. Kendi 
dilimizde okuyacağımız yüce Kur’an rehberimiz olacaktır.

KADİR SURESİ 
Bismillahirahmanirahim

1- Şüphesiz, Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesi indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin.

3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4- Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her 
türlü iş için iner de iner.

5- O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Kadr kelime anlamı: Belirleme, hesap, güç, şeref ve büyüklük 
gibi anlamlara gelmektedir. Kadir gecesi ise, belirleme ve hesap 
hüküm gecesi demektir.

Duhan suresinin 3–4. ayetlerinde yüce Kur’an indirilmesi “Biz 
onu her hikmetli emrin ayrıldığı mübarek bir gecede indirdik” 
ifadesi de Kadir suresine paralel anlamdadır. Efendimiz, “Kadir 
Gecesi’ni Ramazanın son on gününde arayınız” buyurmuştur. 
İslam âlimlerinin ortak görüşü, bu mübarek gecenin Ramazan 
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26. gecesini 27. gecesine bağlayan gece olduğu yönündedir.

Surenin ilk ayeti “Biz Kur’an’ı hiç şüphesiz Kadir Gecesi’nde 
indirdik” ifadesinde, Kur’an’ın indirilmesine yüce Rabbimizin 
hüküm verdiği vurgulanmaktadır. Kur’an’ın Levhi - Mahvuzdan 
bir defa da indirildiği ve oradan Cebrail yirmi üç yılda olaylara 
bağlı olarak, yani iniş sebebine vurgu yapılarak Efendimize 
getirmiş ve o da tüm insanlığa Kur’an’ı tebliğ etmiştir.

“Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır” müjdesi var bu mübarek 
surede Kur’an’ın Ramazan Ayında indirildiğini haber veren yüce 
Rabbimiz gecenin yıl içerisinde dolaştırdığını vurgulamaktadır. 
Bilindiği gibi Ramazan her yıl on gün önce gelmekle yılın tüm 
günlerinde dolaşmaktadır. Bin aydan hayırlı olan bu geceyi 
yakalamak için, ibadetin sürekli olması gerekir. Yüce Allah, 
ibadet hakkında hayırlının devamlı ve huşu içerisinde kılınan 
namaz olduğunu Kur’an’da haber vermektedir. Ayetteki bin 
sayısı çokluk örneği olarak verilmektedir. Hani bir iyilik yapan ya 
da gerçek muhtacı sıkıntısından kurtaran insan için “Allah bin 
kere razı olsun” ifadesinde olduğu gibi.

Kadir Gecesi’nin önemi dört ve beşinci ayetlerle kesin sözlerle 
tamamlanmaktadır. O geceyi yakalayan insanın her türlü işi 
karara bağlanır ve amel defterine yazılır. Gecenin tamamında 
fecre kadar olan rahmeti Allah meleklere ve Cebrail tarafından 
kulları ile kurduğu iletişim ile sağlandığını haber vermektedir.

Namaz kılan Müslüman kardeşim, namazında Kadr suresini 
okuduğunda, bu surede bildirilen sonsuz nimetleri düşünerek 
huşuya kavuşmalıdır. Yüce Allah, namazların huşu içerisinde 
kılınmasını emretmektedir. İşte Müslüman’a fırsat bu. Yatsı 
namazından sonra kılınan Salatı Vitr namazında bir sureyi 
okuyunuz. Belki de bin yıldan hayırlı olan geceye rastlarsınız. 
Özellikle gece namazı kılan Müslüman kardeşlerime ki gece 
namazının çok hayırlı olduğunu Yüce Rabbimiz Kur’an’da haber 
vermektedir. Gece namazınızda mutlaka Kadr suresini, gecenin 
de verdiği sessizlik ve duru ruh içerisinde okuduğunuzda, 
huşuya varacak ve sonunda yapacağınız dua için, tam olarak 
Allah’a yönelme fırsatını yakalayacaksınız.

Yüce Rabbim Kadir Gecelerine ulaştırsın diye dua ederim...
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MA’UN SURESİ 
Bismillahirahmanirahim

1- Gördün mü, o ceza ve hesap gününü yalanlayanı!
2- 3- İşte o, yetimi itip kakan, yoksulu doyurmaya 
özendirmeyen kimsedir.
4- Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki
5- Kıldıkları namazdan gafildirler (namazı ciddiye almazlar)
6- Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar.
7- Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.
Ma’un, kelime anlamı yardımdır. Bir insanın komşusuna ya 
da ihtiyaç sahibine imkânı var ve verirse o yardımdır. Bu sure 
namaz kılan Müslümanlar arasında “Eraeytellezi” adı ile bilinir. 
Bu surenin bir adı da “din” bu ismin yaptığı çağrışım dinin ve 
namaz ibadetinin önemine vurgudur.
Bu sure ayetleriyle ikiyüzlüleri ve insanların haklarını vermeyip, 
bir de azarlayanlara, namaza gereken değeri vermeyip, gösteriş 
yapanlara işaret etmektedir.
Surenin ele aldığı konulardan biri de sadaka ve zekâtı 
vurgulamaktadır.
İnsanlar arasındaki ve yakın uzak komşu arasındaki ihtiyaçların 
giderilmesi ve dolaylı olarak, namaz kılan bir Müslüman’ın 
yardımlaşmada gaflet, gevşeklik göstermemesi gerektiğini de 
anlatır...
Yetimi itip kakan, fakire hakkını vermeyen ve dini inkâr edenleri 
de tarif eden bu sure, zenginlerin çalıştırdıkları insanların alın 
terlerini de kölelerin alın terleri gibi değerlendirmelerini de 
kınar. 
Çalıştırdıkları insanlara köle muamelesi yapılmamasını 
öğütleyen Efendimiz ve hadislerinde “Çalıştırdığın insanın 
hakkını teri kurumadan ve tam olarak verin” buyurmuşlardır.
Bir insanın zenginliği yalnız kendi imkânları ile oluşan bir 
birikim değildir. Bu birikimde başka insan ve varlıkların da 
katkıları vardır. Bu bakımdan zengin bu hakları da vermelidir. 
Bu hususlar Zariyat suresinin 19, 20, 21, 22. ayetlerinde dile 
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getirilmektedir. İnsanlar için kullanılan ifade “Zenginlerin 
mallarında, muhtaçların, yoksulların hakları vardır.” Bu 
ifadenin anlamı zekât ve sadakadır. Yüce Allah sadaka ve 
zekâtı bereketlendirdiğini haber vermektedir.
Bu surenin 4. ve 5. ayetlerinde geçen şu ifadelere namaz kılan 
bir Müslüman çok dikkat etmelidir. “Vay namaz kılanların 
haline ki, kıldıkları namazdan gafildirler.” Buradaki gaflet 
kelimesinin derin anlamı, Müslüman’ın namazına yeteri kadar 
yönelmediğidir. Namaza duran bir Müslüman, Allah’a yöneldiğini 
ve Allah ile konuştuğunu bilmelidir... Namazın Allah ile konuşur 
gibi kılması gerektiğinin bilincinde olan bir Müslüman, namaz 
sırasında olabilecek vesveselerden ve dünya işlerinden 
uzaklaşmalıdır. Bunun için namazda ne okuduğunun Türkçe 
mealini ezberlemeli ve namaz sırasında zihninden geçirmelidir.
Namaz kılarken, ne evinizde ne de camide hiçbir şekilde 
gösterişe kaçmamaya dikkat etmelisiniz. Allah’tan, huşu 
içerisinde namaz kılmamızı nasip ve müyesser etmesi için dua 
ederim.

 

KEVSER SURESİ
Bismillahirahmanirahim

1- Şüphesiz Biz sana kevseri verdik.

2- O halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

3- Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir!

“Yüce Kur’an’da 107. sırada yer alan Ma’un suresinden sonra 
gelen ve 108. sıradan yer alan sure en kısa olan surelerden 
biridir.

Kevser: Kelime anlamı, havuz ve nehir demektir. Bu sure nazil 
olduğunda Efendimiz sureyi okumuş ve ardından yanındakilere 
şu bilgiyi vermiştir. “Kevser, Rabbimin cennette bana verdiği bir 
nehirdir. Onda çokça hayır vardır. Ümmetim kıyamet günü gelip 
ondan su içerler. Kaplarının sayısı yıldızlar kadar.”
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İçlerinden biri tutulup apar topar dışarı atılır. Bunun üzerine 
Ben, “Ya rab o benim ümmetimdendir” derim. “Onun senden 
sonra neler yaptığını sen bilemezsin” diye cevap verilir.

Efendimizin yaptığı açıklamada iki husus vardır. Bunlardan 
biri “Kevserde çokça hayır vardır” Kevser’de olan bu bolluk 
ve her ihtiyaca cevap verecek zenginlik. İkincisi de, cennette 
Efendimizin Kevser’inde cennetliklerin de payının olduğu ve 
bunun için su kaplarının sayısının yıldızlar kadar çok olması. 
Bu iki husus değerlendirildiğinde, Kevser’in bolluk, güzellik 
zenginliğinin anlamı daha iyi anlaşılır.

Yüce Kur’an’da cennetler ve cennetliklerin özelliklerini anlatan 
çok sayıda ayet vardır. Bu ayetlerde cenneti kazanacak olanlar 
için özel ifade “İnanıp yararlı işler yapanlara cennetler 
vardır. Allah’a ve peygambere itaatin temelini anlatan bu 
ayete göre inanç ve çalışkanlık ile Allah’a itaat etmiştir” 
Nisa suresi 80. ayet. Kur’an mealini okuyanlar cenneti ve 
cennetlikleri tanıyacaklardır.

Kevser, Kur’an’da anlatılan cennetlerin tamamını içine alan ve 
cennetteki güzellik ve zenginliğin kaynağıdır. Bu anlamda çokça 
hayır veren Kevseri haber veren Kur’an, Müslümanların cennet 
rehberi ve namazda, Kevsere bağlı olarak Allah’a yapılan en 
büyük ibadet olmaktadır. Namazda Kevser suresini okuyan bir 
Müslüman kıldığı namazın Allah’a ibadetin en büyüğü olduğunu 
düşünecek ve huşu içerisinde namazını kılacaktır.

Surede namaz ile beraber kurban kes emri, ruh ve bedenle 
yapılan namaz ibadeti yanında mal ile de ibadet anlamını 
taşımaktadır. Kesilen kurban maldandır ve bu kurban eti fakir 
fukaraya dağıtılır ve aynı zamanda hane halkı ile ve yakınlar 
da bir araya gelerek etten yerler ve birbirlerini ziyaret ederler. 
Allah’a şükür borçlarını yapılan toplu dualarla öderler. Bu 
bağlamda kurban kes emrinde de sure, ifadesini bulan “Çokça 
hayır vardır” bilgisinin anlamı ortaya çıkarılmaktadır.

Efendimizin oğlu Kasım vefat edince, Efendimizi ve Kur’an’ı 
inkâr eden müşrikler “Bırakın o soyu kesik adamı, ölünce 
unutulup gidecek” diye keyifle dedikodu etmişlerdi. Efendimiz 
surenin 3. ayetiyle teselli edilmekte ve esas dedikodu 
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edenlerin unutulacaklarını ve ebedi cehennemde kalacakları 
vurgulanmaktadır.

Efendimizi inkâr edenler ona hakaret edenler, Allah’ı inkâr etmiş 
olmaktadır. Batı dünyasının zalimleri ve bizdeki uzantıları ve 
hele Müslüman görüp, fakir milleti aldatanlar, yani münafıklar 
için bu surede ibretler vardır. Kur’an meali okuyalım ve eğri 
doğruyu öğrenelim diye dua ediyorum.

DOSTLUK – CAHİLLİK – İSLAM 
Bismillahirahmanirahim
1- “Allah’ın sizin dostunuz olduğunu bilin. O, ne güzel dost 
ve ne güzel yardımcıdır.” Enfal suresi 4O.ayet.
2- “İyi bilin ki, Allah’ın dostlarına korku yoktur. Onlar 
üzülmeyeceklerdir” Yunus suresi 62.ayet.
3- “Ey inananlar! Müminleri bırakıp, kâfirleri dost edinmeyin” 
Nisa suresi 144. ayet.
4- “Ey inananlar! Yahudileri ve Hıristiyanları dost olarak 
benimsemeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar” Maide 51. 
ayet.
5- “Biz, şeytanlara inanmayanları dost yaparız” A’raf suresi 
27.ayet.
Kıymetli okurlarım, size bu hafta Kur’an’da dostluk ile ilgili olarak 
seçtiğim ayetlerle tadımlık bilgiler vermeye çalışacağım.
Kur’an’da tekil ve çoğul olmak üzere yüze yakın ayetle dost ve 
dostluklar anlatılmaktadır. Bunların çoğunluğu Allah’ın insanlara 
olan dostluğuna aittirler.
Benim seçtiğim ayetlerde anlaşılacağı üzere, Kur’an’daki dost 
ve dostluğu anlatan ayetler, dört başlık altında toplanmaktadır. 
Bunlar, Kur’an’ın çeşitli surelerinde olaylara bağlı olarak 
dağıtılmışlardır.
1- Allah’ın insanlara olan dostluğu.
2- İnsanların Allah ile ilgili dostlukları.
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3- İyiler ile kötülerin birbirleriyle olan dostlukları. 
4- İnsanların şeytanlarla olan dostlukları.
Kur’an meali okuyan Müslüman kardeşim, dost ve dostluğu 
sözün güzelliğinden öğrenecek ve yaşantısında kendi yerini 
bilecek ve görecektir. Dost kelimesi Kur’an’da veli olarak 
geçmektedir. Allah dostu için “veliyullah” kalbin derinliklerinde 
yerleşen Allah sevgisini ifade eden dostluk da “hülle” kelimesi 
ile ifade edilmektedir. Sevgi, sevda, vefa, bağlılık, sadakat gibi 
kavramlardan kaynaklanan dostluk ve dost için, çok sayıda 
kitap yazılmıştır.
Gerçek ve ebedi (Dost, Yüce Allah’tır. Her varlığı sevgi ile ve 
güzel yaratan Rabbimiz, güzel ve şerefli olarak yarattığı insana 
her hücrede, her boyutta ve her âlemde dost olduğunu açıkça 
bildirmekte ve göstermektedir. İnsanlar, Müslümanlar ve Allah 
dostlarının kalbine sinmiş olan Allah dostları, Allah’ın emir 
ve yasaklarına uygun olarak yaşar, ibadet eder, doğrudur ve 
çok çalışır, helalinden ve temizinden az harcar, iyi ve faydalı 
işler üretir, sevgi, merhamet, vefa duygularıyla güzel ahlaka 
Kur’an ahlakına sahiptirler. Allah’ın kullarına ister Yahudi, ister 
Hıristiyan, kim olursa olsun, bu dostluk kapısı açıktır. Yeter ki bir 
gün doğru yola Allah’ın emrettiği yola girsin.

Allah dostu için baş örnek Efendimiz Hz. Muhammed’dir. 
Rabbimiz “Muhammed sizin için güzel bir örnektir” 
buyurmaktadır. Efendimizi örnek alan Müslüman, Allah rızası 
için yaşar ve yaşantısındaki görüntüleri de bu yolda olur. 
Allah Efendimizi tüm yönleriyle Kur’an’da çok açık bir dille 
anlatmaktadır. Kur’an meali okuyalım. Efendimizi iyi tanıyalım 
ve onu örnek alalım diye dua ederim.

Kul ile Allah arasında yakınlaşma, dostluğu gider. Bunun için, 
kula düşen Allah rızasına uygun olarak, farzları ve sünnetleri 
yerine getirmektedir. Kur’an mealini okumayı Müslüman 
kendine farz kabul etmelidir. Başta namaz olmak üzere imanın 
şartları istikametinde diğer farzları ve gücü ölçüsünde yerine 
getirmekten sorumludur. Namaz dinin direğidir ve Allah’ı anmak 
ve onunla konuşmaktır. Namaz Müslümanları arındıran bir 
ibadettir.
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“Müminleri bırakıp, kâfirleri dost edinmeyin” emri Kur’an’da 
tekrarlanmaktadır. Bu ayetteki yasaklama, kâfirlerin her emrine 
kul köle olup itaat etmemek içindir. Onlarla ancak, İslam ve 
Müslümanların hakları korunarak işbirliği yapılabilecektir. 
Günümüzde kişi menfaatleri ön plana alınarak, Allah’ın koyduğu 
yasağa uyulmadığı bir gerçektir ve bu durum her geçen gün 
kâfirlerin lehine bozulmaktadır. Yahudiler ve Hıristiyanlar için 
“Onlar birbirlerinin dostlarıdır” ifadesi, ikisi arasındakileri değil, 
her birinin mensuplarının kendi aralarındaki menfaat ilişkilerini 
anlatmaktadır. 

“İyiler arasında dostluklar” vatandaşın dostluk ve sevgi bağları 
ile bütünleşmesini sağlayan önemli bir dostluk biçimidir. İnsanlar 
öyle bir dostlukta birbirlerinin eksiklerini tamamlayarak doğru 
yolu bulurlar. Böyle davranan vatandaşlar arasından çıkacak 
yöneticiler de halka uygun ve adaletli bir yönetim uygulamak 
zorunda kalırlar. Böyle davranışa sahip bir millet ve onun 
yöneticileri milleti yüceltirler. Böyle bir milleti Allah sever ve 
onları bereketlendirir. Allah, kötülüğün söz ile bile açıklanmasını 
sevmediğini Kur’an’da bildirerek, kötü dostluklardan oluşan bir 
millete yardım etmeyeceğini vurgulamaktadır.

“Biz inanmayanlara şeytanları dost yaparız” Allah’a inanmayan 
ve onun reddeden ve kendisine ortak koşanlara Allah lanet 
etmektedir. Bu insanlar artık şeytanın emrinde ve onun 
çocuklarıdır. Ayet bunu işaret etmektedir.

İnsanın yaşantısında şu veya bu ölçüde dostluklar olur. 
Bebeğin dostu ona süt emziren ve ona bakan annedir. 
Çocukluk arkadaşlığı, gençlik arkadaşlığı ve hayat arkadaşlığı 
gibi dostlar gelip geçicidir. Önemli olan Allah ile dost olmaktır. 
Yaşlılığın, çaresizliğin, güçsüzlüğün ve yalnızlığın dost ihtiyacını 
düşünmeliyiz ve Allah’a sarılmalıyız. Özellikle olgun yaşta 
olan Müslüman kardeşlerimin dikkatini çekmek isterim. Allah 
dostları, yaşlılıkta ve hatta ölüm anında bile sıkıntıya düşmezler. 
Yüce Allah “Beni anınız rahatlarsınız” buyurmaktadır. Allah 
dostu her an Allah ile beraber olan ve onu anan insandır. Allah 
dostluğunu Kur’an’da öğrenelim diye dua ederim.
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Bismillahirahmanirahim

1- “Kur’an insanlara bir açıklama, Allah’a karşı gelmekten 
sakınanlara (inananlara) bir rehber ve bir öğüttür.” A’li 
İmran suresi 138.ayet.

2- “De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl 
sahipleri öğüt alırlar.” Zümer suresi 9. ayet.

3- “Rahmanın kulları, yeryüzünde gösteriş yapmazlar, 
alçakgönüllü olarak davranırlar. Cahiller onlara laf 
attıklarında yumuşak davranırlar ve “selam” der geçerler.” 
Furkan suresi 63. ayet.

4- “Sen af yolunu tut, bağışla, iyiliği emret, cahillere aldırış 
etme.” A’raf suresi 199. ayet.

Kıymetli okurlarım! Bu hafta seçtiğim tadımlık ayetlerle, 
sizlere Kur’an’a göre cahilliğin ne demek olduğunu anlatmaya 
çalışacağım. Her konuda olduğu gibi, Yüce Kur’an deryasından 
özet bir damla olacak iki makalem. Her konu hakkındaki 
öğüdüm ve duam, konuyu derinliğine anlamak ve bilgi edinmek 
için, Müslüman kardeşlerim Kur’an meali okuyacaklar. İnşallah.

Cehalet, insanın ve insanlığın her zaman en büyük düşmanı 
ve felaketi olmaktadır. Yüce Allah, her konuda olduğu gibi, 
cehaletin ilacını da insanlara Kur’an ile bildirmiştir. Akıllı varlık 
olan insan, “OKU” emri ile başlayan ve insanlığa şifa ve öğüt 
olan Kur’an’ı okuyacak, doğru bilgi edinme ve iyi işler yapmanın 
yolunu öğrenecektir.

Cehalet, Yüce Kur’an’da iki şekilde değerlendirilmiştir. Birincisi, 
kişi bilmek için her türlü donanıma (Akıl, göz, kulak, gönül, 
kalp, beyin, vb) sahipken, bilgi yollarına başvurmayıp bilgisiz, 
yani cahil kalarak başkalarının dümen suyunda yaşamaktadır. 
Kur’an bu kişiyi “basit cahil” olarak değerlendirmektedir. 
İkincisi, yanlış edindiği bilgileri doğru sayıp, bunda ısrar ve inat 
eden Kur’an’dan uzak duran kişi. Kur’an bu kişiye “kör cahil” 
demektedir.

Basit cahilin eğitilmesi ve doğruların öğretilmesi kolay, kör 
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cahilin doğru yola girmesinin zor hatta imkânsız olduğunu 
Kur’an haber vermektedir.

Yüce Kur’an, Allah’ın dilemesiyle, insana aklını kullanmayı, 
düşünüp doğru yolu bulmayı ve bu yolla gözü görür, kulağı 
duyar ve ruhunu-kalbini arındırır hale getiren ilaç ve şifadır. 
Yüce Kur’an’da, bilgisizlik yanında, saldırganlık, şiddet, öfke 
ve zulüm gibi kötü ahlak ile bağlantısı anlatılmaktadır. Cahilin 
sataşması karşısında, Mü’min’in nasıl davranması Furkan 
suresinin 63. ayetinde veciz bir ifade ile anlatılmaktadır. Ayette, 
Mü’min’in “selam” sözü uzlaşma, af, barış ve hoşgörü gibi, 
İslami ahlakın sembolü olarak değerlendirilir. Yüce Kur’an’da, 
bu ve benzeri kötü davranışlara karşı genel olarak “sen af 
yolunu tut” öğüdü verilir. Efendimiz de “Biri sana karşı bir cahillik 
ederse, oruçluyum de” öğüdünü vermiştir. Efendimizin bir başka 
hadisinde de “Öğrenenler ya da öğretenler olun, cahiller olarak 
ölmeyin” buyurmuşlardır. Allah’a ve Hz. Muhammed’e itaat 
ederek cahil kalmayalım ve Kur’an meali okuyalım diye dua 
ederim.

 Bismillahirahmanirahim

1- “Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, gönüllere şifa, 
inananlara bir rehber ve bir rahmet gelmiştir.” Yunus suresi 
57. ayet.

2- “Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkartmak için, kulu 
Muhammed’e apaçık ayetler indiren O’dur. Allah, size karşı 
çok şefkatli ve merhametlidir.” Hadid suresi 9. ayet.

3- “Ey Muhammed! Bu, ayetleri üzerinde düşünsünler ve 
aklı olanlar ders alsınlar diye, sana indirdiğimiz mübarek 
bir Kitab’dır.” Sad suresi 29. ayet.

Yüce Allah’ın insanlığa verdiği sayılamayacak kadar çok 
nimet arasında en değerli olanı “İslamiyet’tir. İslamiyet, 
Âdem peygamberden başlayarak Efendimize kadar, tüm 
peygamberlere gelen dindir. Rabbimizin gönderdiği İslamiyet’in 
son kitabı Kur’an, insanlara yol gösteren ve öğüt olan bir 
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“Kitab”tır. Kur’an, inananlara da bir rehber ve rahmettir. Mümin, 
Kur’an meali okuyacak ve günümüz insanlarının çoğunda olan 
kendi kafasına uyma cahilliğini yaşamayacak, doğru bilgi ile iyi 
işler yapmanın yollarını öğrenecektir.
İslamiyet, Allah’ın insanlığa sevgi ve şefkati ile merhametidir. 
Allah dininde İslamiyet tek ve gerçek dindir. Müslümanlar 
dışındaki insanlar, Allah’ın indirdiği Tevrat ve İncil’i bozmuşlar ve 
kendilerince din uydurmuşlardır. Özellikle batı dünyası Yahudiliği 
ve Hıristiyanlığı din olarak kabul edip yaşarken, İslamiyet’e karşı 
düşmanlık yapmaktadırlar. Yüce Kur’an’ın indirildiği sırada, tüm 
dünyada her türlü zulüm hüküm sürüyordu. Kız çocukları diri 
diri toprağa gömülürken, Ortaçağ karanlığında da insanlar diri 
diri yakılıyordu. Cahiliye dönemi tüm dünyada bilgisizlik çağıdır. 
Azgınlığın, şiddetin, vahşetin, zulümün hüküm sürdüğü cahiliye 
dönemi Kur’an’ın aydınlığında erimiş, ancak, insanın nefsanî 
duygularının azgınlığı ile beslenen cehalet hiçbir zaman ortadan 
kalkmamıştır.
Dinin, Kur’an ahlakı ile doğru yaşanmaması, doğru öğretilmemesi 
halinde, cahillik her zaman ve her yerde ön sırada yer almaktadır. 
Medeniyet kandırmacaları, teknolojinin her türlü imkânlarını 
kendi para çıkarları için kullananlar, İslamiyet’in düşmanıdırlar. 
Yüce Kur’an’da her peygamberin geçmişinde onlara karşı 
çıkanların, günümüzdeki çıkarcılarda olduğu gibi pek çok ayette 
şöyle vurgulanmaktadır. “Kasabanın ileri gelenleri” “O milletin 
ileri gelenleri”.
Dinden habersiz ve Kur’an ahlakını almamış kişi cahildir. Allah’tan 
başka şeylere tapmayı emreden ya da yönlendiren ve ortama 
hazırlayanlara Kur’an “cahiller” demektedir. Zümer suresinin 
64. ayetinde “Ey Muhammed! De ki: Ey cahiller! Siz bana 
Allah’tan başkasına ibadet etmemi mi emrediyorsunuz?”
Cehalet ve zulüm günümüzde de artarak devam etmektedir. 
Dünyanın her köşesinde para hırslarını tatmin etmekte çok 
ileri giden batılılar, günahsız insanları katletmektedirler. 
Eski kavimlerin yok edilmesine sebep olan her türlü günah 
işlenmektedir. Erkek erkeğe evlenmeler, satanistler yani şeytanın 
çocuklarını hakimiyeti, Allah’ı inkar ile Kur’an ile Muhammed’e 
sövenler ve daha pek çoğu.. Kur’an meali okuyalım, doğru iş ve 
ibadetimizi Allah’ın kelamından öğrenelim diye dua ederim.
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ALLAH’A VE RESULÜ’NE İTAAT
Bismillahirahmanirahim
1- “Allah’a ve Resulü’ne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin, 
yoksa gücünüz gider ve devletinizi kaybedersiniz. Sabırlı 
olun, çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” Enfal suresi 
46. ayet.

2- “Ey iman edenler! İyilikte yardımlaşın, fenalıktan 
sakınmakta da yardımlaşın. Günah işlemekte ve düşmanlıkta 
yardımlaşmayın. Allah’ın cezası şiddetlidir.” Maide suresi 
2. ayet.

3- “Allah haddi aşanları sevmez. İş düzene sokulduktan 
sonra, bozgunculuk yapmayınız. Korkarak ve umutla 
Allah’a yalvarın. Allah’ın rahmeti iyi davrananlara yakındır. 
“A’raf suresi 56. ayet.

4- “Ey iman edenler! Bir fitneden sakının ki, aranızda 
sadece zulüm edenlere erişmekle kalmaz. Bilin ki Allah’ın 
azabı çetindir.” Enfal suresi 35. ayet.

5- “Birbirinizin malını haksız yere yemeyin. İnsanların 
mallarından bir kısmını yemek için bile bile hâkimlere 
rüşvet vermeyin.” Bakara 188. ayet.

Allah’a ve Resulü’ne itaat eden Mümin, doğru yola bağlı olarak, 
Allah rızası için çalışacak ve iyi işler üretecektir. Allah’a ve 
peygambere itaat ancak ahlak haline geldiği zaman, ferdin 
ve toplumun ahlaki değerlere saygısı düzgün olur. Bu ahlak 
terk edilir ve bu dünyada ne için bulunduğunu bilmez duruma 
düşerse, insan sadece bu dünya zevklerine dalar. Bu zamanla 
alışkanlık haline gelir ve insan ahireti umursamazlığa düşer. 
Günümüzde olduğu gibi Müslüman, İslam’ın şartlarını yerine 
getirdiğine inanır ve bunu adeta otomatiğe bağlamış gibi hareket 
eder. Bu yanlıştan kurtulmanın yolu, Allah’a ve peygambere 
itaatin ne demek olduğunu yüce Kur’an’dan öğrenmektir.

“Birbirinizle çekişmeyin, gücünüz kalmaz, devletiniz elden 
gider.” Burada işaret edilen çekişme, kişisel çıkarlar için olan 
çekişmedir. Devleti yönetenler ve yönetime talip olanlar, milletin 
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çıkarlarında birlikte hareket etmelidirler. Kişisel çıkarlar ön 
plana, alındığı zaman milletin çıkarları geriye itilir ve toplumda 
bozulmalar artar ve hatta bölünmelere sebep olur.

Ülkemiz yönetiminde olanların ve diğerlerinin çekişmeleri, biri 
sağa diğeri sola, biri türban diğeri laik gibi kısır çekişmelerle 
bugün devletimizi zayıflattığı ortadır. Bunda ülke güç kaybına 
uğramakta ve dış güçler her işimizi yönetmeye kalkmaktadırlar. 
İşte ayet güç kaybına sebep verebilecek çekişmeye işaret 
ederken elden devletin gideceğine vurgu yapmaktadır.

Allah’a ve Resulü’ne itaat, devlet yönetiminde tarafsız bir 
tutumla herkese karşı adaletli davranmayı anlatırken, ortak bir 
hedefe yönelmenin gereğinin ifadesidir. Kur’an’da inananların 
Allah’a ve peygambere itaat ile yönetenlerin adaletli olmaları 
ve inananların da bu yönetime itaat etmeleri anlatılmaktadır. 
Bu durumda tüm güçler birleştirilerek güçlü bir devletin sahibi 
olmak için, Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak çalışarak ve 
halka doğrular anlatılarak iyi işler üreyecektir.

“Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” Buradaki 
sabır idarenin olabilecek zulmüne karşı hareketsiz kalmak ve 
katlanmak anlamında değil birlik ve beraberliğini sağlanması, 
güçlü olması için, bilgi beceri ilim ve özgürlük ile donatılmış 
sabıra işaret edilmektedir. Yüce Allah’ın beraber olduğu sabırlı 
kullar bunlardır.

 “Allah’a itaat, Resulü’ne itaat” Yüce Kur’an’ın tümü, bu itaatin 
nasıl olacağını açıkça anlatır. Kur’an meali okuyan her Müslüman, 
kendi payını alır. İlla da Kur’an âlimi olmak gerekmez. Benim 
dün ve bugünkü iki yazıma konu olarak aldığım beş tadımlık 
ayet ile iyilikte ve zulme karşı çıkmakta yardımlaşmak ve günah 
işlemekte, düşmanlıkta yardımlaşmamak emredilmektedir. 
Müslüman bu emre uyacak, çok çalışacak, iyi işler üretecek 
adalet ve doğruluktan ayrılmayacaktır. Bu Allah’a ve Resulü’ne 
itaatin önemli bir kısmıdır.

İyilikte yardımlaşmak, insanlık demektir ve bu insan olmanın 
temel göstergesidir. Neme lazımcılık, İslam’ın reddettiği çirkin 
bir karakter. İyilikte yardımlaşmak ve zulme karşı çıkmak 
Müslüman’ın asli görevi olmalıdır. Zulme karşı çıkılmadığında 
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günümüzde görüldüğü gibi, zalimler haklıların üstüne çıkmakta, 
haksız iken haklı sayılmakta ve zulüm her geçen gün artmaktadır.
Yüce Allah, insanın kaçınmasını istediği ve emrettiği kötülük, 
saldırganlık, fitne, yalan, adaletsizlik ve her türlü zulümde 
yardımlaşmamaktadır. Bunlar, Allah yolundan çıkan körlerin 
ve azgın nefislerin işidir. Böyle davrananlara Allah “Cezam 
şiddetlidir ve azabım çetindir” uyarısını yapmaktadır. Bu 
davranışları sürdürenlerin ayağına, zulümleri ve fitneleri, bu 
dünyada dolaşacağı gibi, öbür dünyadaki azaplarının ateş 
olacağı bu ayetlerde vurgulanmaktadır.
Ayetlerde vurgulanan bozgunculuk, zulüm, fitne, kısır çekişme, 
kötülükte yardımlaşma gibi, insanlığı bozan eylemler sonunda 
toplumsal bozulma öyle bir noktadadır ki, o ülkede hak ve adalet 
kaybolur. Adaletin kaybolduğu nice devletler çökmüş ve tarihin 
sayfalarında kalmıştır. “İnsanların mallarından yemek için bile 
bile hâkimlere rüşvet vermeyin” emri ve uyarısı insanlık için en 
değerli emir ve uyarıdır. Adalet dağıtmak üzere görev yapan 
hâkimlerin rüşvet alarak, haksızlık etmesi halinde, o ülkede 
nefes bile alınamayacak bir fesat ve bozulma olur. Günümüzde 
dünya çapında yaşanan bu insanlık dışı davranıştan uzak 
durmayı emreden Rabbimizin emir ve yasaklarını öğrenmek 
için Kur’an meali okuyalım diye dua ederim.

Bismillahirahmanirahim
1- “Beni anın ki. Ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana 
nankörlük etmeyin” Bakara suresi 152. ayet.
2- “Sizin için kulaklar, gözler ve gönüller var eden O’dur. 
Pek az şükrediyorsunuz.” Mü’minun suresi 78. ayet.
3- “Eğer yalnız Allah’a tapıyorsanız, Allah’ın size helal 
ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. O’nun nimetine 
şükredin.” Nahl suresi 114. ayet.
Seçtiğim bu tadımlık ayetler ile Allah’a şükretmeyi anlatmaya 
çalışacağım. Şükretmek, Müslüman’ın iyi ve Allah tarafından 
övülen davranışlarından biridir.
Allah kullarına verdiği göz kulak ve gönül gibi organlarını, 
insanın dünyada insanca bilgi ve ahlaka ulaşması için vermiştir. 
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İnsanların çoğu bakar görmez, duymaz ve anlamaz, gönlünde 
ve vicdanında diğer insanlara karşı bir merhamet ve sevgi 
beslemez. Dolayısıyla Allah’ın kendisine verdiği nimetlere şükür 
etmeyi düşünmez. Şükür yoluna girenlerin de her aşamada 
Allah’a daha çok şükretmesi ve pek az şükredenlerden 
olmaması ayette vurgulanıyor.
Seçtiğim ilk ayette, Allah, kullarına iki çağrıda bulunmaktadır. 
Birinci emri ve çağrısı, kendisinin anılması (zikir) çağrıdır. 
Allah’ı anma nimetinin değerini bulacağı ikinci çağrı ise, Allah’a 
şükür nasibi ve nimeti. Her iki çağrıya uyan, talip olan ve bu 
nimetlere ulaşmak için, Allah’ın emrettiği yolu izleyen kullar 
kurtuluş yolunda olan kullardır. Bunlar Kur’an diliyle Müslüman 
ve Mü’min kullardır. Söz konusu iki nimetin değerini bilmeyenler 
ise nankörlerdir. Yüce Allah “bana şükredin” ifadesiyle kullarına, 
şükür nimetini sunmaktadır. Bu çağrı, Allah’a gerektiği gibi şükür 
çağrısıdır. Bunun temel ve geniş anlamı ise, Allah’ın emir ve 
yasaklarına uymak gayreti içerisinde devamlılığı emreden bir 
çağrıdır. Bu çağrıda şükürlü bir yaşam çağrısı ve kulluk emri 
vardır. Efendimiz, bizim için örnektir ve bakın şükür çağrısına 
uyumunu nasıl anlatıyor: Aişe annemiz “Ya Resulallah! Allah 
senin geçmiş ve gelecek günahlarını affettiğini bildirmektedir. 
Kendini bu kadar yormasan?” Efendimiz “Ya Aişe şükreden bir 
kul olmayayım mı?”
Kul, Allah’ın verdiği sayısız nimetlere, mal mülk, çoluk çocuk gibi 
verdiği tüm nimetlere şükredecek ve bu nimetlerden başkalarını 
da yararlandıracaktır. Mal için şükredeceksiniz, onun zekâtını 
tam olarak verirken sadakaları da unutmayacaksınız. Evlat 
için şükrediyorsanız, o evlatlar, çalışkan, edepli ve ürettikleri 
salih amellerle (iyi faydalı işler) milletini ve gücü yetiyorsa tüm 
insanlığı aydınlatmalıdır. Yani şükür, ikide bir şeyhini taklit 
ederek “yarabbi şükür” ifadesinde düğümlenen bir söylemden 
ibaret kalmayacaktır.

Şükür, iyi ahlak, İslam ahlakına ve nihayet Kur’an ahlakına 
uzanan bir eylem bütünüdür. Bu ahlaka ulaşan bir Müslüman, 
önce ana babası olmak üzere diğer insanlarla ilişkilerinde de 
teşekkür eden bir insan olacaktır. Bu bireylerin oluşturduğu 
toplumda elbette huzur ve bereket vardır. İslam’ı sadece şekil 
ile temsil etmek Kur’an’ın onayladığı bir iş değildir. Örtünmek 
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Allah’ın emridir. Fakat bu Kur’an dışı bir örtünme biçimine 
dönüştürülerek, ayrımcılığın kapısı açılırsa, işte o toplumda 
huzur aramanız ve fitneden kurtulmanız nasıl mümkün olur?

İman ile aklımızı başımıza alalım, Allah’ın nimetlerine şükür 
ile Allah’ı analım, Kur’an meali okuyarak dinimizi kaynağından 
öğrenelim ve şekillerin kandırmalarına asla uymayalım diye dua 
ederim.

Bismillahirahmanirahim

1- “Rabbini gönülden ve korkarak sesini yükseltmeksizin 
sabah akşam an! Gafillerden olma.” A’raf suresi 205. ayet.

2- “Rabbinin adını an, bütün gönlünle ona yönel!” Müzemmil 
suresi 8. ayet.

3- “Ey inananlar! Mallarınız ve çocuklarınız, sizi Allah’ı 
anmaktan alıkoymasın, böyle olanlar ziyana uğrayanlardır.” 
Münafikun suresi 9. ayet.

4- “İnananlar öyle kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman 
kalpleri titrer, Allah’ın ayetlerinin okunması, onların 
imanlarını artırır. Onlar Rablerine güvenenlerdir.” A’raf 
suresi 2. ayet.

Bu yazım için, Allah’ı anmak (zikir) ile ilgili tadımlık ayetler seçtim. 
Allah’ı anmak, Kur’an ahlakının oluşması ve olgunlaşması için 
önemli bir nimettir. İnananların Kur’an ahlakının oluşmasında, 
iyi ve güzel ahlak sahibi olmalarında ve bu yolla iyi ve doğru iş 
yapmalarında, Allah’ı anmak yüce bir değerdir.

Kur’an sadece Arapça okunmak ve ezberlenmek için indirilmiş 
bir kitab değildir. Bu tarz bir Kur’an anlayışı doğru değildir. Hele 
yüksek sesle gösterişe gösteriye dönüştürülen tarikat zikirleri, 
Kur’an’ın kabul ettiği zikre (Allah’ı anmaya) uygun değildir. Allah, 
ayette de belirtildiği gibi, “yüksek olmayan bir ses ve gönülden 
yalvararak” anılacaktır. Allah’ı anmakta, Allah’a güven, kalbe 
gönüle huşu ve huzur, salih amel, çalışmak, ilim öğrenmek ile 



PARA İLE SATILAMAZ 

ÇOĞ
ALTILAMAZ 

KOPYALANAMAZ

104

Allah’ın emir ve yasaklarına gücü ölçüsünde uymak azim ve 
aşkı olmalıdır. Allah’ı anmaya, Allah’ın koyduğu bu ölçülere göre 
yapan Müslüman’ın imanı, Kur’an’ı okudukça ve anlayıp ona 
göre yaşadıkça artacaktır. Allah’ı anmakla gözleri yaşaran bu 
Müslüman’ın namazı da onun miracı olacaktır.

Allah’ı anmakla, dil ile Elhamdülillah, Lailaheillallah ve 
Estağfurullah demek, Allah’ın büyüklük ve yüceliğinin kalpte 
duyulması, Allah’a bağlılık duygularını kökleştirir. Böyle bir 
Müslüman her iş ve hareketinde doğruyu arayarak, Allah’ın emir 
ve yasaklarına uyar. Böylece Allah ile kulu arasında birbirlerini 
anma yolculuğu başlar ve bu doğru yol da kulu hem bu dünyada 
ve hem de ahrette mutlu eder.

Müslüman, her iş ve eylemine Allah’ı anarak başlamalıdır. 
Sabah yatağından kalkarken, çalışırken, yer içerken ve akşam 
yatağına girerken Allah’ı anmalıdır. Yüce Kur’an’da “inananların 
dualarının sonu” Elhamdülillahirabbilalemin’dir” uyarısı vardır.

Allah’ı anmanın öğretmeni başta Kur’an ve Efendimizdir. Kur’an’ı 
kendi dilinde okuyan ve anlayan Müslüman, Allah’ı anmanın 
yol ve yöntemini ve edebini öğrenir. Müslüman, Kur’an’ı tane 
tane okuyup düşünmeli ve gönlüne doldurmalıdır. Kur’an 
okunduğu zaman, ister hafız ve isterse camii hocası okusun, 
Kur’an’a verilen değer, Allah’ı layıkıyla anmak ve zikretmektir. 
Kalplerimizi, gönüllerimizi iman ile doldurup akıllarımızla 
Allah’a yönelerek O’nu analım ve bu zikir ile O’na teslim 
olmuş Müslüman olduğumuzu O’na bildirelim. Yani “Allah’ım 
huzurundayım, halimi biliyorsun sana inandım, sana dayandım 
ve seni hamd ile anıyorum” diye Allah’ı analım diye dua ederim.

 
Bismillahirahmanirahim
1- “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” Alak suresi 1. ayet.
2- “Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt ve kalplerde olan 
her türlü manevi hastalıklara şifa, inananlar için de, bir 
rehber ve rahmet gelmiştir.” Yunus suresi 57. ayet.
3- “Biz Kur’an’da insanlar için, her türlü örneğe yer verdik 
ve açıkladık.” İsra suresi 89.ayet.
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4- “Bu, doğruluğu şüphe götürmeyen ve Allah’a karşı 
gelmekten sakınanlara yol gösteren Kitab’dır.” Bakara 
suresi 2. ayet.
5- “And olsun ki, Kur’an’ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık. 
Öğüt alan yok mudur?” Kamer suresi 17–22–40–32.ayetler.
Kıymetli okuyucularım! Bu yazımda, sizlerle yüce Kur’an’ı kısaca 
tanıtmak için, tadımlık ayetler seçtim. Her ayetinde haberler, 
hikmetler olan Kur’an, baştan sona 6666 ayeti dikkatle, ağır 
ağır ve düşünülerek okunduğunda, âliminden en sıradan insana 
kadar herkese hissesini veren kitabtır.
Kur’an, insanların ilim öğrenmesini “OKU” emri ile bildiren 
ve bunun üzerinde titizlikle duran, okumanın öğrenmenin farz 
olduğunu duyuran kitab.
Okumayı ve öğrenmeyi ilk ayet olarak emreden, faydalı değerler 
üretilmesini (salih amel) imanın şartı olarak değerlendiren kitab.
Aklın, iman ile birlikte hareket etmesini ve bu yolla salih amel 
(güzel iş) üretmesinin faydalı bilgilere ulaşma şartı olduğunu 
sık sık duyuran kitab. Faydalı değerlere ve kazanıma ulaşan 
insanın, hem bu dünyada ve hem de ahrette mutlu olacağını, 
aksisinin ise, insanın felaketine sebebiyet vereceğini ısrarla 
hatırlatan kitab.
Sözlerin en güzeli, Allah’ın sözü ve Mü’minlerin rehberi Yüce 
Kur’an Allah tarafından korumaya alınan, değiştirilemeyecek ve 
benzeri yazılamayacak kitab. Okundukça kendini tekrar tekrar 
okutan, bıktırmayan ve her okuyuşta okuyucuya yeni bilgiler 
veren, hiçbir şüpheye, ihtimale varsayıma yer verilmeden akıl 
güdümünde ve iman ile okunduğunda akılla uyuşan ve yakışan 
kitab.
İnsanı, melekleri, yaratılışı, dünya ve dünya hayatını, ahireti 
ve ahiret hayatını, kıyameti, cenneti, cehennemi... Kanunları, 
mirası, abdest almayı ve hatta eve nasıl girileceğini, kısaca 
tüm âlemlerdeki varlıkları ve yaşamları en ince noktasına kadar 
anlatan kitab. Allah’ın emir ve yasaklarını, ödülleri, cezaları, 
günahlardan kurtulmayı bunun için tevbe kapılarının sonuna 
kadar açık olduğunu ve tüm bunları anlatırken, “Düşünmediniz 
mi? Akıl etmediniz mi?” sorularını yönelterek insanları uyaran 
kitab.



PARA İLE SATILAMAZ 

ÇOĞ
ALTILAMAZ 

KOPYALANAMAZ

106

Okuyucunun, önceden okuduğu ve zihninde oluşan kalıplaşmış 
kavramları, bilgileri ve ön yargıları bir tarafta bir kenara bırakarak, 
akıl güdümünde ve iman ile okuması gereken kitab.

Okumayı, düşünmeyi ve Allah’ı tanımayı, kâinatı algılamayı 
ve ilim öğrenmeyi, kendini bilmek ve hayattan zevk almak ve 
insanca yaşamak olduğunu tekrar tekrar vurgulayan kitab... 
İnsanlar anlasınlar ve doğru yolu bulsunlar diye, Allah’ın bu 
öğüdü kolaylaştırdığını ısrarla duyuran kitab. Yerin göğün 
ve arasında bulunanların Allah’ın olduğunu bildiren ve tüm 
ayetleriyle insanları cennete davet eden kitab.

Bu “Kitab”, kitabımız Yüce KUR’AN. Okuyalım, anlayalım ve 
Kur’an ahlakı ile yaşayalım diye dua ederim.

Bismillahirahmanirahim

1- “Ey insanlar! Şüphesiz, Allah katında en değerliniz, Ona 
karşı gelmekten en çok sakınanızdır.” Hucurât 13. ayet.

2- “Ey inananlar! Allah’tan sakınılması gerektiği gibi sakının. 
Sizler Müslüman olarak can verin (can vermeye bakın).” Ali 
İmran suresi 102. ayet.

3- “Ey inananlar! Allah’tan sakının ve doğrularla beraber 
olun!” Tevbe suresi 119. ayet.

4- “Ey inananlar! Allah’tan sakının! Herkes yarına ne 
hazırladığına baksın. Allah’tan sakının, çünkü Allah 
işlediklerinizden haberdardır.” Haşr suresi 18. ayet

Kıymetli okuyucularım! Sizlere ahlaktan söz etmek istiyorum. 
Kur’an’da iyi ve övülen ahlaki tutum ve davranışların başında 
gelen, Allah’tan sakınmak ile ilgili seçtiğim tadımlık ayetler, 
güzel ahlak, Kur’an ahlakının ana başlıklarıdır.
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GENEL OLARAK AHLAK
Ahlak, sadece iyi ve güzel davranışlar anlamında olan bir 
kavram değildir. İyi ve kötü davranışların tümüne ahlak denilir. 
Buna göre insan, iyi ahlaklı olduğu gibi, kötü ahlaklı da olabilir. 
İnsanların kötü ve çirkin davranışlarına karşı, halka yaygın olan 
kavram “ahlaksız” dır. Aslında ahlaksız olan insan yoktur.

Kur’an’a göre insanın ahlakı seçtiği yola göre şekillenir. Kur’an’da 
Allah iki yolu da göstermiştir. Doğru yol ile eğri yol. İnsanoğlu bu 
yollardan herhangi birini seçmekte serbest bırakılmıştır. Doğru 
yolu seçen insan iyi ahlaka adım atar, kötü yolu seçen insan 
da kötü ahlaka adım atar. Zaman içerisinde ya imanda ya da 
küfürde derinleşir. Yüce Allah, kullarının hem bu dünyada ve 
hem de ahirette mutlu olmalarını istemektedir. Allah, Kur’an ile 
insanları ısrarla, imana çağırır, “inanıp iman edenler ve salih 
amel işleyenler” ifadesiyle başlayan yüzlerce ayet vardır. Bu 
ayetler güzel ahlaka ve imana davet ederek, cennet müjdesi 
vaat eder. Bu husus Maide suresinde şöyle yer alır. “Allah, iman 
edip salih amel (faydalı güzel iş) işleyenler hakkında “Onlar 
için bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır” diye vaatte 
bulunmaktadır.” Bu ayette iman ile ahlak ilişkisi anlatılmaktadır. 
İnsana, güzel ahlakı kazandıran imanı ve ibadeti ile salih 
amelidir.

Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere 
inanan insan Müslüman’dır. İnsan, Allah’a ve peygambere itaat 
eder, iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarsa, iyi ahlak yolundadır. 
Etrafında olana bitene bana ne demez. Okur, araştırır ve çalışır. 
Bunlar güzel ahlakın ilk adımlarıdır. Düşünür, iyiyi ve güzeli 
bulmaya çalışır. Kendi kendinin niyetini, vicdanını ve kalp ile 
hissettiklerini, eylemlerini ve sonuçlarını sorgular ve deneyden 
geçirir. Yanlışlarını düzeltmek için, iman ve güzel ahlak ile 
yoğrulmuş aklını kullanır. Nefsinin muhtemel saptırmalarına 
karşı sık sık tevbe eder ve Allah’a sığınır. Bunlar ve benzerleri 
güzel ahlakın Kur’an ahlakının sonuçları olur. Bunlar aynı 
zamanda güzel ahlakın yüce Kur’an’daki güzel, iyi ve övülen 
sonuçlarıdır.

İyi ve güzel ahlakın övülenlerinin başında “takva” gelmektedir. 
Takvanın tefsirlerdeki genel tanımı “sakınmak” kelimesi ile 
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anlatılmaktadır. Bunu takip edecek olan makalemde, yani yarın 
yayınlanacak olan yazımda da Allah’tan sakınmanın geniş 
anlatımını sunmaya çalışacağım. İNŞALLAH.

Bismillahirahmanirahim

1- “Ey insanlar! Şüphesiz, Allah katında en değerliniz, O’na 
karşı gelmekten en çok sakınanızdır.” Hucurât suresi 13. 
ayet.

2- “Ey inananlar! Allah’tan sakınılması gerektiği gibi sakının 
Sizler Müslüman olarak can verin (can vermeye bakın) A’li 
İmran suresi 102. ayet.

3- “Ey inananlar! Allah’tan sakının ve doğrularla beraber 
olun!” Tevbe suresi 119. ayet

4- “Ey inananlar! Allah’tan sakının! Herkes yarına ne 
hazırladığına baksın. Allah’tan sakının, çünkü Allah 
işlediklerinizden haberdardır.” Haşr suresi 18. ayet

5- “... Allah onlardan razıdır, Onlar da Allah’tan razıdırlar. 
Bu Rabbinden korkan kimselerdir.” Beyyine suresi 8. ayet.

Allah’tan sakınmak yani Kur’an diliyle “Takva” Allah’ın emri 
ve yasaklarına gücü ölçüsünde uymak ve haramlardan uzak 
durmak anlamındadır. Daha geniş bir anlatımla, Allah’ın 
Kur’an’da bildirdiği ve ölçülerini koyduğu yaşam biçimine ve 
Efendimizin sünnetine uygun tutum ve davranışa “takva” 
yani Allah’tan sakınma diyebiliriz. İnsan, yaptığı işte ve ahlaki 
davranışlarında her türlü kötülüğe bulaşmadan, gücü ölçüsünde 
yaşamayı Kur’an ve sünnetten öğrenince, Allah’tan gereği gibi 
sakınmış olur. Bu insan Mü’min’dir.

Allah’tan korkmak kavramı, ayetlerde çoğunlukla sakınmak fiili 
ifade edilmektedir. Allah’tan korkmak geniş anlamda fitneden, 
iki yüzlülükten, küfürden, zulümden ve genel olarak şeytan ve 
insan şeytanlarından uzak kalıp, Allah’ın korumasına sığınıp, 
O’nun emir ve yasaklarına gücü ölçüsünde yakın olmak ve 
uymaktır.
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İnsan sevdiğini, saydığını ve güzel duygularla bağlı olduğunu 
kırmaktan, ona karşı gelmekten korkar. Allah’tan korkan sakınan 
kişi takva sahibidir. Allah sevgisini kalbine, gönlüne, ruhuna 
dolduran insan da Allah’tan korkar ve karşı gelmekten sakınır.

Allah’ın sonsuz affı ve merhameti içine giren insan, takva sahibi 
bir Müslüman, Allah korkusu ile O’na saygılı olur ve O’nun 
öğütlediği ve emrettiği şekilde yaşar.

Yarın dünden daha yakındır. Çünkü dün yaşanmış bir zaman 
dilimidir. Ölüm her insana yakındır ve insanın bir saniyesi 
bile garanti değildir. İnsan bu kadar yakın olan yarınından, 
hiç ölmeyecek gibi uzak kalmamalıdır. Kendini ahiret için 
hazırlamalıdır ve kendini denetlemelidir. Efendimizin buyurduğu 
gibi, “Hiç ölmeyecek gibi dünya için, yarın ölecek gibi ahiret 
için çalışınız.” Bu hadisteki yarın ifadesi de ayetteki yarın ifadesi 
gibi ölümü vurgular. Allah’tan sakınmanın yani takvanın temeli 
doğruluktur. Doğru olmayan ve doğrularla beraber bulunmayan 
bir insanın tüm eylemlerine, kötülerle beraber yanlışlar karışır. 
Takva siyasi ahlakı da içine alır. Allah’tan sakınan bir yönetici, 
yönetimde doğruluktan ayrılmaz ve halkına karşı yalan siyaset 
yapmaz. Yönetimi hak ve adalet üzerinden yapar hüküm, karar 
ve tasarrufunda keyfiliğe yer vermez…

Efendimiz, sadece iman etmiş olmanın takva için yetmeyeceğini 
“İman çıplaktır. Örtüsü takva, meyvesi ilim, süsü ise hayâ 
(ahlak)’dır” hadisi ile anlatırken Allah’a şöyle yalvarır “Allah’ım 
beni ilimle zengin et, ilimle süsle ve bana takva ihsan et. 
Sağlıkla güzelleştir.”

Kur’an meali okuyalım ve Efendimizin ahlakı ile ahlaklanalım 
diye dua ederim.
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İNSAN – DÜNYA – AHİRET - KIYAMET
Bismillahirahmanirahim

1- “İnsanı Biz yarattık, kendi kendine ne fısıldadığını da 
biliriz. Çünkü Biz, ona şah damarından da daha yakınız.” 
Kaf suresi 16. ayet.

2- “Sizi güçsüz olarak yaratan, güçsüzlükten sonra kuvvetli 
kılan, kuvvetliliğinin ardından güçsüz ve ihtiyar yapan 
Allah’tır.” Rum suresi 54. ayet.

3- “Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın.” Fatır suresi 5. ayet.

4- “Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha 
iyi ve kalıcıdır...” A’la suresi 16–17. ayetler.

5- “O gün (kıyametin koptuğu gün) herkesin kendine yeter 
derdi vardır.” Abese suresi 37.ayet.

6- “O gün, her emzikli emzirmekte olduğunu unutur, her 
gebe bebeğini düşürür.” Hac suresi 2. ayet.

7- “Kıyameti gördükleri gün, dünyada ancak bir akşam 
yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.” Naziat suresi 
46. ayet.

Bu hafta iki makalem için seçtiğim bu tadımlık ayetlerle, siz 
kıymetli okurlarıma, insan, dünya hayatı, ahiret hayatı, kıyamet 
ve ahiret bağlamında, özetin özeti bilgi vermeye çalışacağım.

Allah güzeldir ve güzeli sever. İnsanı da en güzel şekilde 
yaratmıştır. İnsan için güzellikler murad eden Rabbimiz, emir 
ve yasaklarının ölçülerini, insanın doğru yolu bulması için 
koymuştur. Allah, insana gücü üstünde yük yüklemez. İnsanın 
yaratılışından ahiret’e uzanan süreçte, insanı anlatmaya 
çalışan ciltler dolusu kitaplar yazılmıştır ve kıyamete kadar 
da yazılacaktır. Yazılan kitapların anlatmaya çalıştığı insan 
bilinmezini, doğru bilen onu yaratan Yüce Allah’tır. İnsanı 
yaratan ve evvelini, sonunu bilen Yüce Allah, insanın kendi 
kendine ne fısıldadığını bildiğini ve insanın can damarı olan 
şah damarından da daha yakın olduğunu bize duyurmaktadır. 
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Allah bu duyuru ile insanın, hâşâ Allah yokmuş gibi bir hayat 
sürdürmeye yönelmemesi uyarısını yapmaktadır. İnsan bu 
ince uyarıyı iyi değerlendirmeli ve Allah’ın emir ve yasaklarına 
uyarak yaşayarak, ahiret’i kazanmaya yönelmelidir. Yüce Allah, 
yarattığı ve şerefli varlık dediği insana çok değer vermekte ve 
insanın kendi kendini ayıplamasına bile razı değildir. Bir ayette 
“Kendi kendinizi ayıplamayınız” buyurmaktadır. “Dünya hayatı 
sakın sizi aldatmasın” ayetindeki uyarı da çok değerlidir. İnsanın 
güçsüz olduğu çocukluk ve ihtiyarlık dönemi için, dünya hayatı, 
bebek iken anlamsız ve ihtiyarlık için ise genellikle çekilmezdir. 
Güçlü olunan dönem, insanın nefsine yenilebileceği dönemdir. 
İşte bu ayetteki uyarı bu dönem için olmalıdır.

“Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlükten sonra kuvvetli kılan, 
kuvvetliliğinin ardından güçsüz ve ihtiyar yapan Allah’tır. Bu 
ayet ile Yüce Allah, insana doğumdan ölüme giden yolculukta 
geçireceği evreleri hatırlatmaktadır. Müslüman güçlü olan 
dönemde, kulluğun gereğini yapmak için çok çalışmalıdır. 
Kur’an’da “Ey insanlar!” ve “Ey inananlar!” çağrısı ile başlayan 
yüzlerce ayet, çok dikkatli okunmalıdır.

Müslüman kardeşim Kur’an meali oku ve doğru yoldan ahiret 
mutluluğunu yakala diye dua ederim.

 Bismillahirahmanirahim

1- “Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın.” Fatır suresi 5. ayet.
2- “Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha 
iyi ve kalıcıdır...” A’la suresi 16–17. ayetler.
3- “O gün (kıyametin koptuğu gün) herkesin kendine yeter 
derdi vardır.” Abese suresi 37. ayet.
4- “O gün, her emzikli emzirmekte olduğunu unutur, her 
gebe bebeğini düşürür.” Hac suresi 2. ayet.
5- “Kıyameti gördükleri gün, dünyada ancak bir akşam 
yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.” Naziat suresi 
46. ayet.
İnsan aklı nefsin emrine girince, dünya zevklerine yönelir ve 
ölümü düşünmez olur. İman ile doyuma ulaşmayan insan aklı, 
ruhunu arındırma ve iç temizlemeye yönelmeyerek, Allah’tan 
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uzaklaşır. Dünya hayatının süsünü, eğlencesini, yeme içme 
ve kadın gibi zevklerini ön planda tutmaya eğilimli olan insan 
nefsi, ahiret inancını yitirir. Günümüzde televizyon dizileri, 
internet oyunları ve boş siyaset kandırmalarına dalan insan, 
çalışmak, öğrenmek, öğretmek ve üretmek yerine zamanını 
boşa harcamaktadır.
Dünya hayatı, Kur’an’da genellikle Ahiret Hayatı ile birlikte 
anılmış ve ahretin dünya hayatının bir sonucu olarak 
değerlendirileceği vurgulanmıştır. Kur’an’da, ara sıra ahiret 
hayatı ile dünya hayatı, birbirleriyle karşılaştırılır. Kur’an’a göre, 
ahireti kazanmak için çalışıldığında, dünya hayatı, insan için 
en önemli bir nimettir ve Allah, bunun için insanoğluna akıl ile 
birlikte sayamayacağı kadar nimet ve bu nimetlerle sonsuz 
fırsatlar yaratmıştır. İnananlar, bu nimetlerle ahiret Hayatı’nı 
kazanmak için çok çalışıp salih amel üretirken, namazlarında 
şu duayı da okurlar. “Rabbimiz! Bize dünyada da, ahrette de 
iyilik ver...”

İnsan, bu dünyada, ahiret inancı, kıyamet ve hesap korkusunu 
içinde derinden duyarak yaşamalıdır. Böyle bir inanç insanı 
arınmaya yönlendirir. Allah’a kulluk duyguları, ibadeti ve kendi 
ile beraber insanlığa güzel işler üretme azmi, beraberinde 
çalışkanlığı getirecek ve bu da güzel ahlakın adımları olacaktır.

Dünya mutluluğu, kulluk görevlerinin mümkün olan en yüksek 
seviyede yapılmasına bağlıdır. Böyle bir dünya mutluluğu, 
ahiret mutluluğunun müjdecisidir. Bu müjde Efendimize şu ayet 
ile bildirilmiştir. “Ey Muhammed! Arınanları müjdele.” Ahiret 
mutluluğunu kazanmak için, dünyadan vazgeçercesine, tarikat 
liderinin emrine uyup, tüm günün ‘HU’ ile geçirilmesi Allah’ın 
koyduğu ölçünün dışına çıkmaktır. Böyle bir yaşantı, ahiret 
mutluluğunu değil, azabı getirir. Takdir Yüce Rabbimizdendir.

Dünyada, Allah’ın emir ve yasaklarına gücü ölçüsünde uyanlar, 
ahiret mutluluğunu umabilirler. Efendimiz ölçüyü şu hadisleriyle 
koymuşlardır. “Hiç ölmeyecek gibi dünya için, yarın ölecek gibi, 
ahiret için çalışınız.”

Kıyameti anlatan yüzlerce ayet vardır. Yazımın başına aldığım 
üç kısa ayet, kıyametin ne demek olduğunu özetleyen ayetlerdir. 
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İnsan kıyamet gününde, bu dünyadaki hayatın geçici ve ne 
kadar kısa olduğunu anlayacaktır. Kendimizi, dünyamızı ve 
ahiret için görevlerimizi öğrenmek için çok sade ve açık ifadeyle 
yazılan Allah’ın kitabının mealini okuyalım diye dua ederim.

Bismillahirahmanirahim

1- İnsanların hesaba çekilme zamanı yaklaştı. Fakat onlar 
hala habersiz Haktan yüz çeviriyorlar. Enbiya suresi 1. 
ayet...

2- O gün herkesin kendine yeter derdi vardır. Abese suresi 
37. ayet.

3- “Ey Muhammed! İnsanlar sana kıyametin vaktini 
soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Allah katındadır. Kim 
bilir, belki de kıyamet vakti yakındır.” Ahzab suresi 63. ayet.

4- “Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar, onu 
bilip söylemek senin işin değil. Onun bilgisi yalnız Rabbine 
aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Kıyameti 
gördükleri gün onlar, dünyada sanki bir akşam yahut bir 
kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler” Naziat suresi 42–46. 
ayetler.

Bu tadımlık dört ayet, insanın bu dünyada ne için ve ne kadar 
zaman için bulunduklarını ve ölüm sonrası hesabın nasıl 
verileceğinin özeti. Ölüme ve kıyamete atılan ilk adımdan 
başlayarak, ömrün hesap vermek için var olduğunun 
vurgulandığı ayetler...

Can, Yüce Allah’ın insana teslim ettiği çok değerli bir varlık ve her 
can ölümü tadacaktır. Her insanın ölümü, onun için kıyamettir, 
kıyamet ise, insanın hesaba çekileceği zaman dilimidir. Allah, 
insana verdiği her türlü nimetten herkesi hesaba çekecektir. 
Canını ve bedenini nasıl kullandığını, ömrünü nasıl geçirdiğini, 
kazancını ve ilmini nasıl sağladığını ve nasıl kullandığının ve 
diğerlerinin hesabını verecektir
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İnsan, yaşamı boyunca, diğer insanlarla ilişkilerinden de, hem 
Allah tarafından ve hem de hak sahipleri tarafından hesaba 
çekilecektir. Babanın evlada, evladın babaya olan sorumlulukları 
gibi, en yakından başlayarak tüm ilişkilerin hesabı verilecektir...

Bu ayette insanlara sorumlulukları hatırlatılmaktadır. Yüce 
Kur’an’da, 48 surenin büyük bir kısmında kıyamet anlatılmaktadır. 
Ayrıca kıyamet adlı bir surede vardır. Kur’an meali okuyan 
Müslüman kardeşlerim, hesap gününün ne demek olduğunu ve 
bunun sorumluluğunu daha iyi anlayacaklar ve ölümlerin her an 
yakın, yani hesap günlerinin her an yakın olduğunu düşünerek 
ve bunun bilincine vararak yaşayacaklardır. Allah’ın emir ve 
yasaklarını hayatında gücü ölçüsünde uygulayan Müslüman 
kardeşlerim, kıyametin korkunçluğunu yaşamayacakları 
müjdesini de Yüce Kur’an’da görüp sevineceklerdir.

Hesap gününden habersiz ve hakdan yüz çeviren insanlar 
da ayette uyarılmaktadırlar. Dünyanın içinde bulunduğu 
vurdumduymazlığı, zamanın nasıl boşa ve sadece eğlenceye 
harcandığını, Allah’ın emir ve yasaklarından yüz çevrildiğinin 
vurgulandığı ayetten de nasihat alamayanların kayıpta oldukları 
hatırlatılmaktadır.

İnsanların, kıyamet günü tek-tek kendine yetecek dertlerinin 
olduğunun ifade edildiği ayet, kıyametin korkunçluğu yanında, 
insanların birbirinden sorulacak hesapları olacağından, en 
yakınlarından bile kaçamayacak-lardır.

Bismillahirahmanirahim

3- “Ey Muhammed! İnsanlar sana kıyametin vaktini 
soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Allah katındadır. Kim 
bilir, belki de kıyamet vakti yakındır.” Ahzab suresi 63. ayet.
4- “Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar, onu 
bilip söylemek senin işin değil. Onun bilgisi yalnız Rabbine 
aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Kıyameti 
gördükleri gün onlar, dünyada sanki bir akşam yahut bir 
kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.” Naziat suresi 42–46. 
ayetler
İslam’a inanmayanlar ve efendimizi peygamber olarak 
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tanımayanlar, alay anlamında efendimize kıyametin ne zaman 
kopacağını sormuşlar. İslam’ı kabul edenler ise, Allah’a ve 
peygambere itaat eden insanlar olarak iman etmelerinin ana 
sebeplerinden biri ahiret inancı olmuştur. Müslüman, sonsuz 
hayat olan Ahiret hayatı için bu dünyada çok çalışmalı ve hesap 
gününe hazırlanmalıdır. Ayette de vurgulandığı gibi, insan ne 
zaman öleceğini ve hesaba ne zaman çekileceğini bilemez.

Kıyametin ne zaman kopacağı, peygamberlere de bildirilmemiştir, 
onun bilgisi gizli ve yalnız Allah’ın bilgisi içerisindedir.

Kıyametin gerçekleşeceğine Müslüman kesinlikle inanır. 
Müslüman bu dünyadaki yaşantısının hesabını düşünmelidir. 
Buna paralel olarak ne zaman öleceğini bilemediğini de göz 
önünde tutarak, ahiret yani hesap gününe hazırlanmalıdır.

Müslüman, ömür, ölüm ve hesap gününün dünya bağlantısını 
bilmek ve ona göre yaşamak için, Kur’an’ı kendi dilinde 
okuyacak, anlayacak ve yaşayacaktır. İşte o zaman hesabını 
kolay verecek ve Yüce Allah’ın Kur’an’da haber verdiği gibi, 
üzülmeyecektir.

Ayette, kıyametin ne zaman kopacağının bilgisi ile peygamberin 
bir bilgisinin olmadığı ifade edilirken “Sen ancak ondan korkanları 
uyarıcısın” denilmektedir. Buradan alınacak ders, peygamberin 
haber verdiği Kur’an bilgilerini öğrenin ve hesap gününün yani 
kıyametin korkunçluğunu duyun. Allah korkusu ve peygambere 
itaat ile Müslüman olarak üzerinize düşen görevleri gücünüz 
ölçüsünde yerine getirin. Yüce Allah Kur’an’da, insana gücünün 
üstünde yük yüklemediğini ayetlerle haber vermektedir. Kula 
düşen, gücünün ölçüsünü keyfine değil, imanına göre inanç ve 
ihlâs ile değerlendirmesidir.

Ayette “Kıyameti gördükleri gün onlar, dünyada sanki bir akşam 
yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler” ifadesiyle, insanın 
ömrünün kısalığına vurgu yapılmaktadır. Ömrün kısalığını 
kıyamet günü değil, bu dünyadayken fark edenler ve Allah 
rızası için çalışanlar, hesabı kolay vereceklerdir. Kıyamet günü, 
dünyadaki hayatın çok kısa olduğunu anlayanların “Eyvah ömür 
çok kısaymış, hayatım hep yanlışlar ile geçti ve ben burada 
çaresiz kaldım” gibi sızlanacakları ve aynı zamanda hesap 
günü kendilerine verilecek hesap defterlerini de gördüklerinde 
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“Eyvah bu defter, benim dünyada işlediğim her şeyi yazmış” 
gibi sızlanışlarla hesabı veremeyecek ve kaybedenlerden 
olacaklardır.

Kıymetli okurlarım; Kur’an meali okuyalım ve kırk sekiz surede 
anlatılan kıyameti ve hesap gününü öğrenelim ve kurtulanlardan 
olalım diye dua ederim.

Bismillahirahmanirahim

1- “Allah, size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar 
arasında hükmettiğiniz zaman adeletle hükmetmenizi 
emreder. Allah size çok güzel öğüt vermektedir.” Nisa 
suresi 58. ayet.
2- “Ey inananlar! Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınızın 
aleyhinde de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti tizlikle 
ayakta tutun. İster zengin, ister yoksul olsunlar, Allah onlara 
sizden daha yakındır.” Nisa suresi 135. ayet.
3- “Ey iman edenler! Allah için adaleti titizlikle ayakta tutun. 
Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir kişi ya da topluma 
olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun.” Maide 
suresi 8. ayet.
4- “Kıyamet günü için adalet terazisi kuracağız. Öyle ki, 
hiçbir kimseye zerre kadar haksızlık edilmeyecektir.” 
Enbiya suresi 47. ayet.
Kıymetli okuyucularım, bu haftaki iki yazımla sizlerle adaletten 
ve şahitlikten anlatmak istiyorum. Seçtiğim tadımlık ayetler 
okunduğunda adaletin, şahitliğin ne kadar önemli olduğu 
hakkında Allah’ın emirlerini bulacaksınız.
Adalet, haklıyı haksızdan ayırmak ve dengeyi ayakta tutmak 
anlamındadır. Yani yönetenler ile yönetilenlerin adaleti önde 
tutmak ve dengeyi sağlamak için uymaları gereken kurallar 
bütünüdür denilebilir.
Ayetteki emanetlerin ehline verilmesi emri, bütün insanlık, özel 
olarak Mü’min’ler ve onları yöneten ve halk adına adaletten 
sorumlu olanlar için olduğu kadar, onlara emaneti veren 
yönetilenler için de geçerlidir. Günümüzde bu iş seçme ve 
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seçilme olayıdır. Seçen oyunu doğru olana verecek, yönetime 
talip olan da emaneti yerinde adaletle kullanacağı inancı ile 
ortaya çıkacaktır. Bugün İslam dünyası, Allah’ın adalet ile ilgili 
emirlerine yeteri kadar uymadığından, denge bozulmuş adalet 
büyük ölçüde yitirilmiş ve her türlü kötülük ortada kol gezer 
olmuştur.
İslam, hakkı teslim anlamında adalet demektir. Allah’a itaat, 
peygambere itaat, Kur’an ilmi ve ahlakı ile yaşamak demektir. 
Bu şekilde bir yaşam adaletin temelini oluşturur. İnsanları 
yönetmeye talip olanlarla, yönetilenler bu yaşam tarzına ne 
kadar yakın olurlarsa, toplumda adalet o ölçüde var demektir. 
Efendimiz, insanları yönetenlerin adaletli olmalarını şu sözleriyle 
ifade buyurmuşlardır. “Adalet güzeldir, âmirlerde olursa daha 
güzeldir.”
Yüce Allah “Sakın ölçüyü kaçırmayın ve dengeyi bozmayın” 
emrini vermektedir. Yüce Allah her şeyi bir ölçüye göre 
yaratmıştır. Kâinatın her anlamda, her alanında ve zamanında, 
her zerresinde bir doğruluk bir düzen ve denge vardır. Bu, 
Allah’ın adaleti sayesinde böyledir. Kâinatın ve insanların kendi 
aralarındaki bu dengeyi, bu adaleti tek bozan varlık insandır. Bu 
dengeyi bozmak insanlığın felaketi olacaktır ve bunun hesabı 
ahirette çok ağır olacaktır.
Biz Müslümanlar, yeniden Müslüman olalım ve bu önemli 
dengeyi ayakta tutmak için Kur’an ahlakı ile yaşayalım diye dua 
ederim.

Bismillahirahmanirahim

1- “Allah, size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar 
arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi 
emreder. Allah size çok güzel öğütler vermektedir.” Nisa 
suresi 58. ayet.

2- “Ey inananlar! Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınızın 
aleyhinde olsa da, şahitliği Allah için yaparak, adaleti 
titizlikle ayakta tutun. İster zengin ya da yoksul olsunlar, 
Allah onlara sizden daha yakındır” Nisa suresi 135. ayet.
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3- “Ey iman edenler! Allah için adaleti titizlikle ayakta 
tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir kişiye ya da 
topluma olan kininiz, sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun.” 
Maide suresi 8. ayet.

4- “Kıyamet günü için adalet terazisi kuracağız. Öyle ki, 
hiçbir kimseye zerre kadar haksızlık edilmeyecektir.” 
Enbiya suresi 47. ayet.

Yüce Allah’ın adalet ve şahitlik konusunda pek çok emir ve öğüdü 
vardır. Seçtiğim tadımlık ayetleri bile, okuyan her Müslüman 
kardeşim, bu açık ve çok sade bir şekilde anlaşılan ayetlerden 
bilgi sahibi olacaktır. Cuma namazında hocanın okuduğu üç emir 
ve üç yasak ayetinin ilk kelimesi adalettir. Bunu dinleyen cami 
cemaati, insan yaşamında adaletin ne kadar önemli olduğunu 
değerlendirecek ve Allah’ın “adil olun” emrine karşı ne kadar 
sorumlu olduğunu düşünecektir.

Adaletin gerçekleşmesinde şahitliğin çok önemli yeri vardır. 
Yüce Allah, şahitliği kendi aleyhinizde olsa bile doğru yapmamızı 
emretmektedir. Şahit doğruyu söyleyecek, herhangi bir menfaat 
ya da baskıya önem vermeyerek doğruluktan ayrılmayacaktır. 
Karar verecek hâkim de, zengin, yoksul ya da iktidar sahibi 
diye hiçbir ayrım yapmayacak, hiçbir etki altında kalmadan 
doğruluktan ve adaletten ayrılmayacaktır. Kararı hak üzerine ve 
adaletle verecektir. Allah’ın emri budur. Allah’ın her şeyi gören 
ve bilen olduğunu asla aklından çıkarmayacaktır.

Adliyelerde dava için çile çekenler bu yazıyı okuduklarında “Bu 
senin anlattığın adalet nerede?” sorusunu sormakta haklıdırlar. 
Günümüzde, yoksulun şahit bulması hemen imkânsızlaşırken, 
zenginin onlarca şahit bulması olağan haline gelmiştir.

Şahitlik, Allah rızası için doğru yapılmalıdır. İyilik emredilip, 
kötülüğe karşı çıkılmalıdır. Haksızlığın ve adaletsizliğin 
kıpırdanmasına bile fırsat verilmemelidir. Bunlar, adaletin ayakta 
kalması için olmaz ise olmazlardır. Bunlara dikkat edilmediği 
için insanlık büyük acılar yaşamakta ve asrın firavunları haklı 
çıkartılmaktadırlar. Günahsız insanların katliamı, her türlü 
kötülük yapılmakta ve adaletten eser görülmemektedir.
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Hayatın tüm alanlarını kuran, yöneten insan, değişimin gereği 
yasalar çıkaracaktır. Ancak, Allah’ın koyduğu değişmez yasalar 
çiğnenir ve keyfi yasalar çıkınca toplumsal felaketlerden 
kaçınılmaz olmaktadır. Kur’an meali okuyalım ve adil olmanın 
yolunu öğrenelim diye dua ederim.

ALLAH-KUL BAĞLANTISI
Bismillahirahmanirahim

1- “Ey Muhammed! Kullarım sana beni sorarlarsa, ben 
onlara yakınım. Bana dua edenin duasına cevap veririm. 
Bana inansınlar. Böylece doğru yolu bulurlar.” Bakara 
suresi 186. ayet.

2- “...Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa, iyi iş yapsın 
ve Rabbine ibadetle kimseye ortak koşmasın.” Kehf suresi 
110. ayet.

3- “Biz insana şah damarından daha yakınız.” Kaf suresi 
16. ayet.

4- “Secde et de bana yaklaş.” Alak suresi 19. ayet.

5- “Ey inananlar! Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. 
Allah, şüphesiz sabredenlerden yanadır.” Bakara suresi 
153. ayet.

Kul ile Allah arasında yakınlaşma, ibadet, yani namaz ve 
dua ile başlar. Dua kulun Allah’ı ululayarak ve saygı ile ona 
yakınlaşması dilek ve isteklerini arz etmesi anlamında özel 
bir ilişkidir. Müslüman bu yakınlaşmayı namazda, ayakta, yan 
yatarken ya da yatarken yapabilir. Esas olan şekil değil işin 
ruhudur. Namazda, duada Müslüman ruhu hassastır, duygu 
yüklüdür, umutları ile beraber endişeleri de vardır. Rabbine 
yalvarır yakarır ve bazen gözyaşlarını tutamaz. Dua ve namaz 
sonunda Mü’min’in yüreğine bir umut doğar ve rahatlar.

Namaz ve dua bir ibadet olduğu gibi, iyi iş üretmek ve yasaklardan 
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uzak durup onları yapmamakta bir dua ve ibadettir. Doğru söz 
ve davranışta olmak, dua ve ibadet olduğu gibi, yalandan ve 
kötülüklerden uzak kalmaya çalışmakta birer ibadet ve duadır.

“Allah ile yakınlaşmak” Yüce Allah bize yakın olduğunu açıkça 
bildirmektedir. Kul, Allah’a yakınlaşmak ihtiyacındadır. Kulun 
Allah ile yakınlaşmasının anahtarı duadır, ibadettir ve iyi iş 
üretmektir. Allah, kuluma ben yakınım diyor ve ekliyor. Duada 
benim ile kulumun arasında hiçbir varlık olmayacaktır. Ben 
ona yakınım, hatta şah damarından daha yakınım, Allah ile 
yakınlaşmak için, araya tarikat ve şeyhleri, sokmak ve hata 
peygamberi bile araya sokmak, İslam’da ağır suçtur. Müslüman 
Allah’a dua ederken, falan filanın yüzü suyu hürmetine 
dememelidir.

Allah’a yakınlaşmakta dua ve ibadet bağlamında, göz Hakkın 
gözü, kulak Hakkın kulağı ve kalp Hakkın aynası olarak görür, 
duyar, bilir ve isterse o zaman dua, ibadet Allah’a yakınlaşma 
vasıtası olabilir. Duada Allah’ın varlığı ve birliğini dile getiren 
kul, Allah’a iman, sevgi ve saygı ile yaklaşır. Allah’tan dünya 
nimetlerini ölçüye göre isteyen kul da Allah’a yaklaşır.

Dua ile Allah’ın sonsuz gücüne sığınan kul, kendi gücünün 
ölçüsünü ve Allah’a olan kesin ihtiyacı kalbinde hissederek 
Allah’a yalvarır ve Allah’a yakınlaşmasının yolunu açar. Tek 
başına bu yetmez, buna ilaveten bütün gücü ile Allah yolunda 
çalışarak, iyi iş üretilmelidir.

Allah’a böyle yakınlaşmanın sırları Yüce Kur’an’da çok açık 
olarak anlatılmaktadır. Kur’an meali okuyalım ve Allah’a 
yaklaşmanın yollarını öğrenelim diye dua ederim.

Bismillahirahmanirahim

1- “O diridir. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece 
samimi olarak Allah’a ibadet edin. Övgü âlemlerin Rabbi 
Allah içindir.” Mü’min suresi 65. ayet.

2- “Yedi gök, yer ve bunların arasında bulunanlar, Allah’ı 
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tesbih ederler. Her şey hamd ile onu tesbih eder.” İsra 
Suresi 44. ayet.

Kur’an meali okumak, Allah’ı anmak, tesbih etmektir. Allah’ı 
anmak en büyük ibadettir. Kur’an’ı okumak, Allah’ın varlığını, 
tekliğini, her şeyi yaratanı ve sahibi olduğunu bilmek. Her şeye 
gücü yeten, sonsuz kudret sahibi, dua ettiğinde kulunun duasını 
kabul eden, tevbe kapısını sonuna kadar açık tutan merhamet 
sahibi ve bağışlaması bol olan, zulmün, kötülüklerin cezasını 
veren olduğunu bilmek. Hiçbir şüpheye kapılmaksızın Allah’a 
iman eden ve O’nun emir ve yasaklarına uyanların, imanına 
bir işaret olarak, Allah’ın adı anıldığında yüreklerinin titrediğini, 
ayetleri okunduğunda imanlarının arttığını haber veren Kur’an’ı 
okuyup, Allah’ı tanıyıp öğrenmek için, Müslüman kardeşim, 
Kur’an mealini okumak sana farzdır diyebiliriz.

Kur’an mealini okuyan her Müslüman kendi hissesini alır. Yüce 
Allah, Kur’an’ın her ayetinde insanlara kendini anlatmaktadır. 
Kur’an meali okuyan her Müslüman, her okuyuşta Allah’ı daha 
derinden tanır ve Allah o Müslüman’ın kalbine sığar. Müslüman, 
Allah’ ı sever, Allah’ tan sakınır ve O’nun rızasını kazanmak için 
adımlar atar ve nihayet koşar. Bundan büyük bir mutluluk ve 
zenginlik olamaz. 

Tüm yaratılmışlar kendi dillerinde “La ilahe illallah” derler. 
Göğün mavisi, yaprağın yeşili, güneşin doğuşu ve toprağın 
uyanışı yıldızların pırıltısı, gecenin karanlığı, gündüzün 
aydınlığı, kuşların ötüşü, rüzgârın sesi, bulutların gölgesi, suyun 
şırıltısı... Tüm bunlar ve diğerlerini iman kulağı ile dinleyen bir 
Müslüman, hepsinin de Allah’a zikrettiklerini anlar. Yazının 
başındaki ayetin açılımını böyle yazdık... Casiye suresinin 4 
ve 5. ayetlerine de şöyle bir yorum: “Göğe yönelen her akıl, 
iman ile düşündüğünde, güneş, ay ve yıldızların görünümünde 
ve göğün mavi derinliklerinde kaybolur.”

İnsan kendi yaratılışını ve yeryüzüne yayılmış canlıların yaratılış 
sebeplerini düşünür. Sayılamayacak nimetler üzerinden, gece ve 
gündüzün hiç şaşırmadan yürümesini, mevsimleri ve onlardaki 
farklı rüzgâr ve yağışları ve öylece ortaya çıkan hava, su ve 
yiyecekleri düşünür...  Doğumu, ölümü, yere gireni ve yerden 
çıkanı göğe yükseleni düşünür. Bilimin bulduğu ve açıkladığı pek 
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çok buluş arasından, tek hücrenin ve evrenin görülebilenlerinden 
hareketle, bunlar Allah’ın varlığının delilleridir der. Casiye 
suresinin 4. ve 5. ayetlerini okuduğunuzda bunları açıkça 
göreceksiniz. 6. ayette “Ey Muhammed! İşte sana gerçek 
olarak anlattığımız bunlar, Allah’ın varlığının delilleridir. 
Artık Allah’tan ve O’nun delillerinden sonra hangi delillere, 
hangi söze inanırlar?” Bu soruya Müslüman’ın vereceği 
cevap, kısaca “Rabbimiz! Sen varsın, Sen tek olan Allah’sın, 
tüm âlemlerin yaratanı ve sahibi Sen’sin” olur… Kendi var, kendi 
tek, işte Allah bu demek… Allah isminin yalnız Allah’a has bir 
isim olduğunu ve herhangi bir kökten türemediğini de ekleyerek 
bu yazımızı yarın devam edecek yazımıza bağlarken, Kur’an 
meali okuyalım ve Allah’ı bilelim ve O’na emrettiği gibi itaat 
edelim.

Bismillahirahmanirahim

1- “De ki: Allah birdir (O’ndan başka Allah yoktur.) O, 
bir tektir. Her şey O’na muhtaçtır, O hiçbir şeye ihtiyacı 
olmayan Allah’tır. O, doğmamış, doğrulmamıştır. (Kimsenin 
babası değildir. Kimsenin çocuğu da değildir. Hiçbir şey 
O’nun benzeri değildir, zıddı da değildir.) İhlas suresi (halk 
dilinde kulfi) 1, 2, 3. ve 4. ayetler.

2- “Hiçbir şey O’nun benzeri değildir” Şura 11. ayet.

3- “Tanrımız tek bir tanrıdır. O, esirgeyen ve merhamet 
edenden başka tanrı yoktur.” Bakara suresi 163. ayet.

Önceki gün ki yazımda anlattığım gibi, Yüce Kur’an’ın her 
ayeti Allah’ı anlatır. Bu yazımın başında da verdiğim tadımlık 
ayetler özetle Allah’ın varlığını ve birliğini anlatmaktadırlar... 
Yüce Kur’an’ın İhlâs Suresi, açık, saf ve temiz olarak Allah’ı 
anlatan özel bir suredir, imanla ve düşünerek okunduğunda, 
Müslüman’ın yüreğini titretir ve imanını artırır.

Yerin, göğün ve ikisinin arasındakileri âlemleri, canlı ve 
cansızları yaratan ve onların düzenini kuran, her şeyin sahibi 
Allah tektir. Tüm yaratıklar sonludurlar ve zamanı geldiğinde 
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Allah’ın “OL” emriyle kıyamet kopacak ve sonsuz ahiret hayatı 
başlayacaktır... İhlâs süresindeki “DE Kİ: Allah’ın, Efendimiz 
Hazret-i Muhammed’e emridir. Yani sen benim peygamberim 
olarak, insanlara Beni, sana bildirdiğim gibi anlat...” İhlâs 
suresinin yukarıdaki mealini biraz daha açarsak, Yüce Allah 
kendisi için, Ben Allah’ım ve Ben tekim. Ben’den başka Allah 
yoktur. Benim varlığım ve birliğime inanın ve hiçbir şüpheye yer 
vermeksizin iman edin... Bütün varlıkları yaratan Benim ve tüm 
varlıkların her türlü ihtiyaçlarını da Ben yaratırım. Benim hiçbir 
şeye ihtiyacım yoktur. Benim, herhangi bir varlığın babası ya 
da oğlu olmam söz konusu edilemez, Ben’i böyle bilip, böyle 
inanmalısınız... Benim ne benzerim ve ne de zıddım vardır. 
Ben Allah’ım ve siz beni görebilecek yeteneklerde yaratılmış 
değilsiniz.

Allah’ı tanımak ve bilmek için yola çıkan insan, inananlara öğüt 
olan ve onlara yol gösteren Kur’an mealini okuyacaktır. Allah’ı 
tanımak ve Kur’an ahlakını öğrenmek isteyen bu insan, yolun 
daha başında şu özelliklere kilitlenmelidir.

1- Allah’ın tek olduğuna inanıp, iman etmiş olmalıdır.

2- Güzel ahlak sahibi, yani dosdoğru olmalıdır.

3- Allah’a kulluk etmek bilinci ile yaratıldığını ve bu bilincini 
kuvvetlendirmek için ibadetlerini zamanında yapması 
gerektiğini bilmelidir.

4- İbadetleri yanında Allah rızasını kazanmak için, kendine 
ve insanlığa iyi işler üretmeye çalışmalıdır.

Allah’ı bilmek için gayret sarf eden böyle bir insan için Allah 
kapıyı açar ve ona güzel bir anlayış verir. Müslüman, Allah’ ı söz 
ile ifade eder ve kalbi ile tasdik eder. Kur’an, Allah’ı açık açık 
anlatır. Sadece okuryazar bir Müslüman bile, Kur’an mealini 
okursa, hem aklı ve hem de gönlü ile Allah’ı bulacaktır. Allah’ı ve 
yarattıklarını öğrenmek için Kur’an meali okuyalım ve gerçeği 
öğrenelim diye dua ederim.
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Bismillahirahmanirahim

1- “Şüphesiz biz O’nu(Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. 
Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.” Kadr suresi 1. ve 3. 
ayetler.

2- “Ey iman edenler! Oruç, Allah’a karşı gelmekten 
sakınmanız için sizden öncekilere farz olduğu gibi, size de 
farz kılınmıştır.” Bakara suresi 183. ayet. 

3- “Oruç, sayılı günlerdedir (Ramazan ayı) sizden kim hasta 
ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka 
günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise, bir yoksulu 
doyuracak parayı verir.” Bakara suresi 184. ayet.

Kıymetli okuyucularım, seçtiğim bu tadımlık ayetlerle 
Ramazan’da Kur’an ve oruç hakkında özet bilgi vermeye 
çalışacağım. Ramazan ayı, Allah’ın insanlara indirdiği yüce 
Kur’an’ın doğum ayı. İnsanlığa doğru ve eğriyi öğreten, öğüt 
olan Kitab. On bir ayın sultanı Ramazan. İçinde Kadir Gecesi’nin 
bulunduğu ay. Kadir Gecesi’nde gün ağarıncaya kadar, kâinatın 
dualar ve bereket ile yıkanışı. Yüce Allah’ın Rahman(affedici) 
sıfatının kâinata yansıdığı ve duaların kabul olduğu en hayırlı 
ve bereketli gece... Efendimiz, bu gece için özel bir dua tavsiye 
etmişlerdir “Allahım! Şüphesiz Sen affedicisin, affı seversin beni 
de affet” Efendimiz Kadir Gecesi’nde çok ibadet eder, tövbe eder 
ve ağır ağır Kur’an okurdu. Kadir Gecesi’nde inmeye başlayan 
Kur’an’ın ilk ayeti “OKU” emridir. 

Kur’an okunsun anlaşılsın ve Kur’an ahlakı ile yaşansın diye 
indirilmiştir. Yaşanmakta olan olaylara bağlı olarak 23 yılda 
parça parça indirilmiştir. Efendimiz, inen ayet ve sureleri 
sahabelere okurdu. Yüce Allah bir ayette Efendimize “Kur’an’ı 
ağır ağır okumasını emretmiştir. Sahabe de Efendimizin 
öğretmenliğinde ağır ağır Kur’an okurlar ve Efendimize sorular 
yöneltirlerdi. Sahabeler, ayetler indirildiğinde çok sevinirler ve 
Allah’ın kendilerine nimet yağdırdığını bilir ve sevinirlerdi. Bu 
sevinçlerini birbirlerine Kur’an okuyarak dile getirir ve birbirlerine 
müjdelerlerdi. Ne tadına doyulmaz bir duygu ve güven... 
Kur’an’ın sanatı… Kur’an ayı Müminlerin dua ile yıkandıkları, 
kötülüklerden uzak durup, çokça ibadet edip iyilik yaptıkları aydır. 
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Oruç ibadeti, insanlığın başlangıcı ile emredilen bir farzdır. Oruç, 
ruhu zenginleştiren, sabırı pekiştiren çok değerli bir nimettir. 
Bedenin özü nefistir ve nefis dünya zevklerine düşkündür. Oruç 
nefse vurulan gemdir, akıl ve irade sahibi insan, inançla oruç 
tuttuğu zaman ruhu yükselir ve nefse hâkim olur. Yüce Allah bir 
hadisi kutside “Oruç benim içindir, onun ödülünü Ben vereceğim” 
buyurmaktadır. Efendimiz ise, bir hadislerinde “Faziletine 
inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu 
tutanın geçmiş günahları affolunur.” demişlerdir... Sağlıklı 
olan ve bilhassa gençler oruç tutmalıdırlar. Gençlik insanın en 
değerli zaman dilimidir. Genç insan nefsine karşı zayıftır. Oruç 
nefis terbiyesinin ilacıdır. Gençlik göz açıp kapayana kadar 
geçiverir ve ihtiyarlık başlar. İhtiyarlık demek hastalık demektir 
ve insan istese de ibadetini layığı ile yapamaz. Efendimiz bir 
hadislerinde “Senin en büyük düşmanın, seni çepeçevre saran 
nefsindir” demişlerdir. Oruç tutan Müslüman oruçtan aldığı 
sabır ile kendini kuşatan nefsini terbiye eder... Ramazan boyu, 
sonrası ve ömür boyunca Kur’an meali okuyarak, Allah’ın emir 
ve yasaklarını öğrenen ve Kur’an ahlakı ile yaşayan kullardan 
olalım diye dua ederim... RAMAZANIMIZ MÜBAREK OLSUN. 

Ramazan, Allah’ın rahmetiyle günahlardan temizlenme, 
günahların yakılması anlamlarına gelmektedir. Efendimiz 
“Ramazanın başı rahmet, ortası bağışlanma sonu da ateşten 
kurtulmadır” buyurmuşlardır. Ramazan ayı, oruçla, namazla, 
teravih namazıyla, zekât ve sadakalarla yaşanması gereken 
bir aydır. Ramazan ayı, aynı zamanda bolluk ve bereket 
ayıdır. Ramazan ayı, Müslüman’ın her akşam iftar ile bayram 
yaptığı ve sonunda büyük bayrama ulaştığı aydır. Toplumsal 
barışa katkısı büyüktür. Ramazan ayı her yıl on gün önce 
gelmekle, insan ömrünün tümünde gezen bir canlı gibidir... 
Ramazan orucunu tutan Müslüman’ın ruhu dualar ve ibadetlerle 
yıkanır. Ramazanın bolluğu ve bereketi evlere yansır. Bunlar 
Müslüman’ı mutlu eder. Oruç tutarak sabır eğitimi yapılır. Gün 
boyu açlık ve susuzluğa sabreden Müslüman, iftarda, yediği 
ilk lokmanın ve bir yudum suyun tadı ile Allah’a şükrederken, 
fakir insanların halinden anlayacak ölçüyü de öğrenmiş olur. 
Ramazan ayında özel bir gece vardır ve bu gece ile ilgili 
Kur’an’da Kadr suresinde, Kur’an’ın bu gecede indirilmeye 
başladığının haberi verilmektedir. Ramazan ayını şerefli kılan 
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Kur’an’dır. Bu gece bin aydan daha hayırlıdır. Müslüman bu 
geceyi, Allah rızasını kazanmak için ibadetle ve ağır ağır 
Kur’an okumak ve anlamakla geçirirken, gündüzünde de 
sadaka, zekât ve güzellikler dağıtmalıdır. Ne mutlu bu geceye 
ulaşan ve geceyi imanla ibadetle geçirenlere. Kur’an ışığında 
bir gece Kadir Gecesi... Kur’an Kadir Gecesi’nde doğmaya 
başlamıştır. Oruç, insanı sabıra hazırlayan doğum yatağıdır. 
Müslüman evinin küçük çocuğu da annesine “Anne ben de 
oruç tutmak istiyorum, gece beni de kaldır” der. Böyle başlar 
Ramazan sevgisi İslam’da ve ölünceye kadar hatırlardadır 
geçirilen, oruçla geçirilen Ramazanlar. Bu Kur’an’ın getirdiği 
güzel ahlaktır. Efendimiz “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere 
gönderildim” bilgisi vermektedir. Ramazan boyu ve sonrası ve 
ömür boyu Kur’an ahlakı, güzel ahlak ile yaşayalım diye dua 
edelim. Ramazanımız mübarek olsun.

Bismillahirahmanirahim
1- “İşte aklınız ersin ve düşünesiniz diye, Allah size ayetlerini 
açıklamaktadır.” Bakara suresi 242. ayet.
2- “Biz bu misalleri insanlara veriyoruz. Onları ancak, akıl 
sahipleri düşünüp anlarlar” Ankebut suresi 43. ayet.
3- “Allah’ın izni olmadıkça, hiçbir kimse iman etmez. O, 
aklını doğru kullanmayanları pisliklere mahkûm eder.” 
Yunus suresi 100. ayet.
4- “Yoksa sen onların çoğunun söz dinlediklerini yahut 
akıllarını doğru kullandıklarını mı sanırsın? Onlar hayvanlar 
gibidirler, hatta daha da sapıktırlar” Furkan 44. ayet.
Seçtiğim bu tadımlık ayetlerle siz kıymetli okuyucularıma, 
Kur’an’a göre, aklın ve aklın doğru kullanılmasının önemini 
anlatmaya çalışacağım. Kur’an’ın amacı, insanlara akıllarını 
doğru kullanmalarını öğretmektir. Kur’an’da aklı kullanmak 
konusu “Aklı kullanmak” anlamında değerlen-dirilirken, aklın 
doğru veya yanlış kullanılmasında, insanın başına gelecekler 
anlatılmaktadır.

Kur’an’ın pek çok ayetinde “Aklınızı kullanmadınız mı? 
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“Düşünmediniz mi?” “Bunları ancak akıl sahipleri 
düşünebilirler” gibi ifadeler yer almaktadır. Bu ifadeler, 
Kur’an’ın iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırma emir ve öğreti 
ayetlerinin sonlarında, uyarı olarak kullanılmaktadır. Yüce 
Kur’an’ın bir adı da “Furkan”dır. Furkan, iyiyi kötüden, doğruyu 
yanlıştan ve hak ile batılı ayıran demektir. Akıl insana bunun 
için verilmiştir. Akıl verildiği içindir ki, bu dünyadaki yaptıklarının 
hesabını ahirette verecektir.

Doğruyu ve yanlışı seçme hürriyetinin verildiği insan, bu iki 
temel tercihi aklı ile yapmaktadır. Akıl vahye muhtaçtır. Yani 
Allah’ın emir ve yasaklarını bilmek ve tanımak zorundadır. O 
zaman akıl doğruyu bulabilir… Kur’an ile aydınlanmayan akıl, 
tek başına doğruyu bulamaz ve insanı saptırarak nefsin emrine 
sokar. Nefis terbiyesinin ilacı Kur’an’dır... Akıllı insan, iman ile 
nefsini kontrol altına alan insandır. Bu insan ölümden sonrası 
için, kendini ahirete hazırlayan insandır. İman ile yoğrulan ve 
bütünleşen akıl, salih amel işler ve doğruyu yakalarken, iman 
etmemiş akıl ise yanlışlar ile hem bu dünyada ve hem de 
ahirette ateşe düşer. 

Akıl, Allah’a iman etmek ve Kur’an’a uygun bir yaşam sürdürmek 
ve doğru dürüst ve çalışkan olmak için verilmiştir. Bu yolda aklını 
kullanan ve düşünen insan, Kur’an’ı, kâinatı, yani Allah’ın sonsuz 
nimetlerini ve ayetlerini doğru okuyacak ve düşünecektir. Böyle 
bir insan kendine ve insanlığa, iyi işler üretecektir. Yüce Kur’an’ın 
pek çok ayeti İnanan ve salih amel işleyenler ile başlamakta ve 
böyle yaşayan kullara ödüller ve cennetler vaat edilmektedir... 
Akıl, insan için Allah’ın yarattığı en değerli nimettir. İnsanın 
aklını alsanız tamamen boşta kalır, evini köyünü bulamaz. Yüce 
Allah, aklı kullanmayı ısrarla, öğütlemektedir. İnsanları akıllarını 
kullanıp kullanmamaktan sorguya, çekmektedir. Allah, “iman 
etmek ve aklını kullanmak” eylemlerini birbirine bağlantılı 
emretmektedir… Kur’an mealini okuyalım, dinimizi kaynaktan 
öğrenelim ve aklımızı doğru kullanmayı öğrenelim diye dua 
ederim.

Aklın Kur’an ışığı ile aydınlanmaya ihtiyacı vardır. İnsan aklını 
iman ile bütünleştirerek kullanmalıdır. O zaman hem bu dünyada 
ve hem de ahirette mutluluğa erebilir.
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Aklını iman ile bütünleştirerek doğru yolda kullanmayanlar, bu 
dünyada sadece nefislerinin emri altında hayvanlar gibi ve hatta 
onlardan daha aşağı bir hayat sürdürürler. Bu dünyada sadece 
zevk için yaşayan bu tip insanlar, ahirette hüsrana uğradıklarını 
orada görüp pişman olacaklardır. Bu pişmanlığın hiçbir yararı 
olmayacak ve onlar kendilerini ateşe atmış olacaklardır.

Firavun’un da aklı vardı ve Allah ona geniş imkânlar vermişti. 
Musa peygamberi sarayında büyütmüştü. Allah, Hz.Musa’ya 
peygamberlik görevi verince, kendisini Firavun’a göndermiş 
ve aklını kullanarak imana gelmesini, Allah’ın emri olarak 
tebliğ etmişti… Firavun, Hz. Musa’nın sözünü, dinlememiş ve 
Hz.Musa’yı red ederek, kendisinin Allah olduğunu ilan etmişti. 
İşte imandan nasibini almamış aklın tek başına her şeye 
yetmeyeceğine Yüce Kur’an’dan bir örnek... Firavun aklını 
doğru kullanamadığı için doğruyu bulamamış... Yüce Allah, 
insan için yeri göğü ve içindekileri nasıl yarattığını anlattığı 
Kur’an’da yeryüzünü yani insanın evini nasıl hazırladığını şöyle 
bildirmektedir. “Yeryüzünü biz yayıp döşedik. Biz ne güzel 
döşeyiciyiz” Allah, bu tertemiz dünyayı bize anahtar teslimi 
olarak teslim etmiştir. Dünyamızı havası, suyu, ağaçları, dağları 
ve çiçekleri ile tüm yarattıkları ve sayılamayacak nimetleri ile 
teslim aldığımız bu evi, sahibine yine tertemiz geri vermek üzere 
aldık. Bu durum, Allah’ın insana verdiği değeri ve halifeliğin ne 
büyük sorumluluk olduğunu vurgulamaktadır. Her şeyi ile sağlam 
ve dengeli olarak bize teslim ettiği dünya için, “Sakın dengeyi 
bozmayın!” emrini vermiştir. İnsan bu dengeyi korusun diye ona 
akıl vermiştir. Aklını para için kullanan ve bize medeniyet diye 
dayatılan batının inançsız insanı, paranın esiri olmuş ve aklını 
para için kullanarak dengeyi bozmuş ve dünyamızı kirletmiştir. 
İslam dünyası da bunlardan farklı bir şey yapmamış ve batının 
dümen suyunda tüm tembelliği ile bu kirlenmeye vardım etmiştir. 
“Size, içinde öğüt olan bir Kitab’ı indirdik. Hiç düşünmüyor 
musunuz?” Kur’an meali okuyalım ve o ahlak ile kendimizi ve 
çevremizi temizleyelim diye dua ederim.

Bismillahirahmanirahim
1- “İyilik, yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmemizden 
ibaret değildir. Asıl iyilik,  Allah’a, ahiret gününe, meleklere, 
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kitablara ve peygamberlere inanıp iman etmektir. Ayrıca 
Allah rızası için yakınlara, yetimlere yoksullara, yolda 
kalanlara, köleler ve esirler uğrunda mal harcayanlardır. 
Namazı kılan, zekâtı veren, söyleştiklerinde sözlerinde 
duran, zorda, darda ve hastalık ile savaşta sabredenlerdir. 
İşte doğru olanlar bunlardır ve Allah’tan sakınanlar (takva 
sahipleri) da ancak bunlardır.” Bakara suresi 177. ayet.
2- “Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten 
en çok sakınanızdır” Hucurat suresi 13. ayet.
3- “Allah onlardan razıdır, onlar da Allah’tan razıdırlar. Bu, 
Rabbinden korkan (takva sahibi) kimseleredir.” Beyyine 
suresi 8. ayet.
4- “Ey Âdemoğulları! Katımızdan size, hem çıplaklığınızı 
örtmek ve hem de güzellik, zarafet aracı olarak, giysiler 
verdik. Takva giysisi ise, en hayırlı olandır.” A’raf suresi 26. 
ayet.
Seçtiğim tadımlık ayetler ile Yüce Kur’an’a göre takva sahibinin 
özelliklerini anlatmak istedim. Düzgün bir Müslüman’ın 
yani dindar bir   kulun, iman ve salih amel bağlamında nasıl 
davranması gerektiğinin de Yüce Kur’an’da açık bir şekilde 
bildirildiğini anlatmaya çalışacağım. Gayret bizden, tevfik yüce 
Rabbimizdendir.
Takva, kelime olarak dinde yasak olanları yapmamak, Allah’ın 
emir ve yasaklarına uymak, günah işlemekten kaçınmak ve 
Allah’tan sakınmak-korkmak anlamında kullanılmaktadır.  
Allah’tan korkmak, Allah’a duyulan derin saygı ve dindarlık 
anlamındadır. Takva sahibi, Allah’a ve peygambere itaat eden, 
“Oku” emrine uyarak çalışan ve ilim sahibi olan kuldur. Bu insan 
dindar bir Müslüman’dır. Bakara, suresinin 177. ayeti takva 
sahibi bir Müslüman’ın temel özelliklerinin bir özetidir. Takva, 
Allah rızasını kazanmanın bir ölçeğidir. Tüm insanlar Allah’ın 
kullarıdır. Üstünlük takvadadır. 
Bakara süresindeki özellikleri en çok taşıyan ve bu özelliklerde 
devamlı olan en üstün olacaktır. Bu, Allah’ın istediği özellikteki 
kuludur... Efendimiz Veda Hutbesi’nde takvaya işaret ile 
şunları söylemiştir: “Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın 
da Arap olana üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin 
siyah üzerinde, siyahın da kırmızı tenlinin üzerinde bir 
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üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Allah’tan 
korkmaktadır. Allah yanında en kıymetliniz, O’ndan en çok 
korkanınızdır.” İnsan, Kur’an’ı ve Efendimizin sünnetini aklı ile 
anlar ve bunları iman ile uyguladığında takvaya ulaşır. Kur’an 
ahlakı ile ahlaklanmak, Efendimizin izinde olmak demektir. 
Efendimiz “İman çıplaktır, örtüsü takvadır, meyvesi ilim ve süsü 
ise hayâdır, güzel ahlaktır” bilgisini vermektedir. Efendimiz 
“Allah’ım beni ilim ile zengin et, ilimle süsle ve bana takva nasip 
et. Sağlıkla güzelleştir” diye dua ederdi. Çalışmak çok çalışmak, 
araştırmalar yapmak her gün yeni bilgilere ulaşmak ve üretmek 
için ilim sahibi olmak şarttır. Çalışan, ilim sahibi olan insan, başta 
kendisini ve çevresini aydınlatan insandır. Takva sahibi insan 
dindar insan budur. Kıyamet koparken elinizde bir fidan varsa, 
onu dikiniz buyuran Efendimizin takva zenginliğini düşünelim. 
Kur’an meali okuyalım ve dindarlığı Kur’an’dan öğrenelim diye 
dua ederim.

Bismillahirahmanirahim     

1- “Onlar bollukta ve darlıkta sarf ederler (infak ederler, 
bağışlarlar) öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını 
affederler, Allah iyilik yapanları sever” A’li İmran suresi 134. 
ayet. 

2- “Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten 
en çok sakınanınızdır” Hucurat suresi 13. ayet.

3- “Allah onlardan razıdır, onlar da Allah’tan razıdırlar. Bu, 
Rabbinden korkan (takva sahibi) kimseleredir.” Beyyine 
suresi 8. ayet.

4- “Ey Âdemoğulları! Katımızdan size, hem çıplaklığınızı 
örtmek ve hem de güzellik ve zarafet için giysiler verdik. 
Takva giysisi ise en hayırlı olandır.” A’raf suresi 26. ayet.

Birinci makalemde takva sahibi kulun özelliklerini anlatan 
Bakara sure-sinin 177. ayetini almıştım. Buna ek olarak A’li 
îmran suresinin bu yazıma aldığım 134. ayeti de takva sahibinin 
davranışına ışık tutan kısa özellikleri vermektedir. Takva sahibi, 
yani dindar bir kulun nasıl bir Müslüman olduğu Kur’an’ın pek 
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çok ayetinde anlatılmakta olduğu gibi Efendimizin sünnetinde 
de vardır. Yüce Allah, Kur’an’ı “oku” emri ile göndermiştir. 
Müslüman, bu kitabı okumak ve anlamak zorundadır. Kur’an’ı 
okuyup anlamayan Müslüman, Kur’an’daki İslam’ı değil 
sokaktaki İslam’ı uygulayan kişi olur. Sokaktaki İslam, doğru bir 
kavram olmadığı gibi, dindar bir Müslüman olmanın yollarının da 
anlatıldığı bir alan değildir ve olamaz da. Onun için Müslüman 
kendi dilinde Kur’an meali okuyacak ve dinini Allah’ın “Oku” 
diye gönderdiği Kitabtan öğrenecektir. Bir tarikata girmek ve 
körlemesine “HU” çekmek, dindar bir Müslüman olmak demek 
değildir. Emekli olup, evden camiye camiden eve anlayışı ile 
yaşamak tek başına takva sahibi olmak değildir. Kur’an okumak, 
anlamak ile Efendimizin sünneti ile ahlaklanmak ve Allah’a 
karşı sorumlu bir hayat yaşamak ve her halükarda, çalışmak, 
dindar bir Müslüman olabilmek için şarttır... Yüce Allah, İnşirah 
suresinin 7. ayetinde şöyle buyurmaktadır. “Öyleyse bir işi 
bitirince diğerine başla.” Takvayı yani dindarlığı doğru anlamak, 
Allah’ı ve peygamberi sevmek ve Onların emir ve yasaklarına, 
gücü ölçüsünde uymak ve çıplak olan imanı takva elbisesi ile 
giydirmek gerekir... Sadece saçını başını örtmek, dar elbiseler 
ve bol boya ile ortada dolaşmak tesettürlü olmak demek değildir. 
Takva elbisesinin olmadığı bir türban, şekilden ibarettir ve 
Allah’ın örtünme emrine uymaz. Önce iman ve onun göstergesi 
olan takva, yani Allah’ın emir ve yasaklarına uyan, imanın 
şartlarını yerine getiren Müslüman olmak gerekiyor. Kur’an 
meali okuyalım, anlayalım, Kur’an ahlakı ile takva giysisi ile 
tesettürlü olalım ve sokakta uydurulmuş olan kitab dışı bilgilere 
itibar etmeyelim diye dua ederim…

Bismillahirahmanirahim

1- “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize 
kulluk ediniz ki, O’na karşı gelmekten korunmuş olasınız .” 
Bakara suresi 21. ayet.

2- “Kendinize azık edininiz. Şüphe yok ki, azığın en iyisi, 
Allah’a karşı gelmekten sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! 
Ben’den korkunuz.” Bakara 197. ayet.
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3- “Ey inanmış akıl sahipleri! Allah’a karşı gelmekten 
sakının! Allah size Kur’an’ı indirmiştir.” Talak suresi 10. 
ayet.

4- “Allah katında din, şüphesiz İslamiyet’tir.” A’li İmran 
suresi 19. ayet.

5- “Resulüm! Sen hanif olarak hak dine yönel ve insanları 
da Allah’ın yarattığı fıtrat üzere çevir. Allah’ın yaratmasında 
değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların 
çoğu bilmezler. Hepiniz O’na yönelerek O’na karşı 
gelmekten sakının, namazı kılın, müşriklerden olmayın.” 
Rum suresi 30–31–32. ayetler.

Seçtiğim bu tadımlık ayetler ile siz sevgili okurlarıma, Allah’a 
kulluk din-iman ilişkisini özet olarak anlatmaya çalışacağım. 
Yüce Kur’an’da söz konusu ilişkiler ve bunlara bağlı olarak, 
Müslüman’ın sorumluluğu açıkça anlatılmaktadır. Kur’an meali 
okuyan her kul kendi hissesini alacaktır. Yüce Allah, Kur’an 
ile kullarına öyle bir nimet sofrası hazırlamıştır ki, bu sofraya 
inanarak, besmele ile oturan Müslüman çok kolaylıkla kendi 
hissesini alacaktır. Örneğin, “Allah gündüzü çalışasınız diye, 
geceyi de dinlenesiniz diye yaratmıştır” bu ayeti sofrada bulacak 
ve kolaylıkla anlayacaksınız. “Rabbinize kulluk ediniz” çağrısı 
şüphe yok ki, tüm insanlık içindir. Her insan Allah’ın yarattığı 
kuludur. Allah’a kulluk, Allah’ın varlığına ve birliğine kesinlikle 
inanmak ve Allah’a derin bir saygı ile bağlanmaktır. Allah’a 
karşı gelmek ve O’ndan sakınmak ve O’ndan korkmak Allah’ın 
emir ve yasaklarına uymak, helal ile haramı bilmek ve buna 
uygun bir yaşam sürdürmektir. Allah’tan korkan insan, Allah’ı 
tanıyan insandır. Kulluk görev ve sorumluluklarını bilen ve öyle 
yaşayan Müslüman’dır. Böyle bir Müslüman için Allah korkusu 
azık olmaktadır. Azık bu dünya için gıda demektir. Bu anlamdaki 
azığı Allah, insan ister şükürde, ister küfürde olsun az çok verir 
Allah korkusunu azık edinen Müslüman, ahiret azığı isteyen 
insandır…

Allah’a ve peygambere itaat, bu dünyada helal rızık ile yaşamak 
ve ahiret için rızık hazırlamaktır. Yüce Allah, kullarına iki yolu da 
bildirmiş ve Efendimiz de bu iki yolu göstermiştir. Bu dünyada 
doğru yolda olan insan, ahiret için kurtuluş rızkı hazırlarken, eğri 
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yolda olan insan ise, felaketinin rızkını hazırlamaktadır. 

“Allah katında din, şüphesiz İslamiyet’tir.” Bütün ilahi dinler, 
Allah’ın varlığını ve birliğini esas olarak alırlar. İman için ilk 
şart budur. İslam teslim olmak, Müslüman ise, tek olan Allah’a 
teslim olan insandır... Allah’ın indirdiği Kur’an, insanların kendi 
iradeleri ile seçecekleri ilahi bir kanundur. Efendimizin insanlığa 
tebliğ ettiği hak din İslamiyet’tir... Kur’an’ı kendi dilinde okuyan, 
anlayan ve Kur’an ahlakı ile yaşayan kul, Allah katındaki dini 
yani İslamiyet’i seçen Müslüman’dır. Ne mutlu İslam’ı seçenlere 
ve Kur’an ahlakı ile yaşayanlara… Kur’an meali okuyalım 
dinimizi, kulluğumuzu Kur’an’dan öğrenelim ve hak dine uyarak, 
iman edelim diye dua ederim...

Kur’an’da İslam’ı tek din olarak bildiren Allah, İnsan türünün 
hanif yani Allah’ın varlığı ve birliğine inanma eğiliminde 
yarattığını açıklamaktadır. Allah’ın varlığını ve birliğini ezelde 
söz ile onaylayan insanın yaratılışında tevhid inancı vardır. 
Hanif olarak yaratılan insan, iman eyilimlidir. Allah’ın insana 
verdiği değerin bir göstergesi olan hanif yaratılmak, insan için 
bir şereftir. Allah insanlardan ezelde söz almıştır. İnsanlara “Ben 
sizin Rabbiniz değil miyim? diye seslenmiş ve insanlardan “evet” 
cevabını almıştır. Bu konu A’raf suresinin 172. ayetinde vardır... 
Allah, insanları kendilerini kendilerine şahit tutarak, hanif olarak 
yaratmıştır. Bu yaratılıştaki iman bir özdür. Günümüzdeki ilime 
göre genetik şifresindeki bir izdir... Hakiki iman, insanın aklı ve 
tercihi üzere varacağı gerçektir. İnsan bu gerçeğe ve tercihine 
göre, Müslüman, Hıristiyan, Yahudi vb. diye adlandırılan dinin 
mensubu olacaktır... Din, gidilecek yol, inanç sistemi ve yaşam 
biçimi olarak geniş bir anlam çerçevesinde ifade edilmektedir. 
İnsan, yol seçiminde kendi iradesi ile tercihini kullanmakta 
serbest bırakılan Allah’ın kulu... Din yani yol seçiminde, yalnız 
akıl ile varılacak bir imanın İslam ile uzaktan, yakından bir 
ilişkisi olmayacaktır. Bu şekildeki iman, insanın kendi keyfi 
ve hecesine göre kabul ettiği bir yaşam biçimi ve dinidir... 
Gerçek iman ve din yani İslamiyet, Allah’ın insanlar için tercih 
ettiği tek din İslamiyet’tir. Bunun şartları da, Allah’a, meleklere, 
peygamberlere kitablara ve ahirete kesin olarak inanmak ve bu 
inanç ile yaşamaktır...
Din duygusu yaratılışta vardır. Kişinin içinde yetiştiği çevrenin ve 
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ailenin din duygusunun gelişmesinde veya bozulmasında önemli 
etkileri olmaktadır. Efendimiz bu konuda şu bilgiyi vermektedir. 
“Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Sonra onu, ana babası 
Yahudi, Hıristiyan ve Mecusi yapar”... Ayette “Resulüm! Sen 
hanif olarak hak dine yönel ve insanları da, Allah’ın yarattığı 
fıtrat üzere, hak dine yönelt” emri verilmektedir... Ayet ve 
hadiste, ana baba din öğretenler ve yetişkinlere dersler vardır, 
özellikle ana-babaların sorumlulukları ön plana çıkmaktadır. 
Yüce Allah, Tahrim suresinin 6. ayetinde şöyle buyurmaktadır. 
“Ey inananlar! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu cehennem 
ateşinden koruyunuz” Allah’a kulluk, din iman ilişkisini doğru 
kaynaktan öğrenelim. Bunun için, Kur’an meali okuyalım ve 
Kur’an ahlakını çoluk çocuğumuza ve çevremize öğretelim diye 
dua ederim. 

Bismillahirahmanirahim
1- “Bedeviler: “İman ettik” dediler. Ey Muhammed! De ki: 
Siz henüz iman etmediniz, iman “kalplerinize yerleşmedi” 
“İman ettik demeyin, İslam’a girdik deyin” Eğer Allah’a ve 
Resulüne itaat ederseniz, Allah sizin amellerinizden hiç 
bir şeyi eksik etmez. Çünkü Allah, çok bağışlayandır, çok 
merhamet edendir” Hucurat suresi 14. ayet...
Seçtiğim bu tadımlık ayet, indiği gün gibi, bugün için de bir 
uyarı ve ibadettir. Yüce Kur’an, Allah’ın yasasıdır ve bu yasada 
değişiklik olamaz. Kur’an, Allah’ın yasası olarak kıyamete 
kadar yürürlüktedir, Rabbimizin koruması altındadır ve insanlar 
tarafından bozulması imkânsızdır. Öğüt ve tüm insanlık için 
en önde gelen bir nimettir. Kur’an okunup anlaşılmadan, diğer 
nimetlerin gerçek değerleri ölçülemez, Kur’an her şeye ölçü 
olan bir mucizedir... 
Tadımlık olarak seçtiğim ve günümüz Müslümanları için de çok 
önemli olan bu ayetin iniş sebebi ile ilgili rivayet şöyledir: Bir 
kıtlık yılı Medine’ye gelen Beni Esed İbn-i Huzeyme kabilesi, 
ganimet alma düşüncesiyle, iki şehadet ifadesini söylemişler ve 
Müslümanlığa katıldıklarını duyurmuşlardır. Bu hareketleri ile 
kendilerini alacaklı görmüşler ve Efendimizi borçlu çıkarmışlardır. 
Ayet bunun üzerine böyle hareket edenlerin İslami ahlaka 
ulaşılmadığını vurgulayarak, sadece Müslüman oldum demekle 
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iman etmiş olamayacağını açıklamaktadır...

Ayette, “İman henüz kalplerinize yerleşmedi” İfadesi, yalnız 
dil ile söylemenin yetmediğini ve bu söylemin kesin inanç ile 
yapılması ve ona göre de amel edilmesini imanın ilk şartı olarak 
açıklamaktadır. Ayette, cahil oldukları var sayılan ve çölde basit bir 
hayat sürdüren bedeviler örnek alınmakla dinini kaynaktan yani 
Kur’an’dan öğrenmeyen Müslüman’lara bağlantı yapılmaktadır. 
Kur’an, okunmak, anlamak ve O’ndan öğrenilecek ibadet ve 
temiz işlerle hayat sürdürmek için indirilmiştir. Her Müslüman’ın 
Kur’an’ı kendi dilinde okuyup anlaması, emir ve yasakları helal 
ve haramları, dosdoğru olmayı ve ibadetleri öğrenmesi farzdır. 
Bu her Müslüman için olanaklıdır, bunu yapmayıp sadece 
Müslüman’ım demek, çok eksik olacaktır...

Yüce Kur’an’ın inişinden günümüze bin beş yüz yıla yakın zaman 
geçmiştir. Bu zaman diliminde insanlık tarihinde ve özellikle de 
son birkaç yüzyılda batı medeniyeti denen para toplumunda 
büyük ölçüde dünyevileşmeler olmuştur. Bu değişim sürecinde 
insanlar her şeyi dünya keyfine göre ele alır olmuşlar ve ahireti 
unutmuşlardır. Bu da din bilgi ve görüşlerine sapmalar getirmiştir. 
Hizipler, tarikatlar, Nurcular, Fetullahçılar, ılımlı İslamcılar, din 
tüccarları ve siyaset. Ramazanda TV’lerde yayınlanacak olan 
dini sapmalar. Kimi türbeyi tavaf eder, kimi gül baba, telli baba 
gibi ölülere hediye getirir. Buralara giden Müslüman günde 
kıldığı namazda kırk defa Fatiha okur ve “Yalnız sana ibadet 
ederim ve yalnız senden yardım isterim” dediğini unutarak 
türbelerden yardım ister ve çok büyük günaha girer...

Ayette, çölde geleneksel hayat sürdüren bedeviler örnek olarak 
verilmiş. Günümüzdeki modern denen toplumların dinden 
sapmalarına bakarsak yabancı yalancı inanç ve düşüncelerin 
yayılması karşısında ilacın Kur’an olduğunu görürüz. Cami 
cemaatine soruyorum “Kur’an meali okuyor musunuz?” 
çoğunluğun cevabı “CIK”. Müslüman’ın kendini koruması için 
Allah’ın ipine sarılması şarttır. Kur’an meali okuyalım ve yeniden 
Müslüman olalım diye dua ederim.
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Bismillahirahmanirahim

1- “Sen af yolunu tut, bağışla, iyiliği emret, cahillere aldırma” 
A’raf suresi 199. ayet. 

2- “Kur’an okunduğu zaman ona kulak verin, dinleyin ki, 
merhamet olunasınız.” A’raf suresi 204. ayet. 

3- “Rabbini, gönülden ve ürpererek, yalvararak 
içinden alçak bir sesle sabah akşam zikret, gafillerden 
olma.” A’raf suresi 205. ayet.

Yüce Kur’an insanlığın tümü için indirilmiş ve kıyamet sabahına 
kadar yürürlükte kalacaktır. İnsanlara öğüt olan ve yol gösteren 
bu nimeti okuyan ve anlayan Müslüman kardeşim için seçtiğim 
tadımlık ayetler, Müslüman’a bu dünya ve ahiret için açık 
seçik yön vermektedir. İlk ayette üç temel ahlaki konulara yer 
verilmektedir...

a) “Sen af yolunu tut, bağışla” İnsan ilişkilerinde af yolunu 
tutmak, insanların kabahat ve kusurlarını bağışlamak suretiyle, 
onlara kolaylık sağlamaktır. İnsanlara karşı güzel ahlak ve 
Kur’an ahlakına göre davranmak, bu yönde ilişkiler kurarak, 
onların işlerini kolaylaştırmak toplumsal barışı sağlamakta en 
sağlam yoldur...

b) “İyiliği emret” “Cahillere aldırma” Müslüman bu iki kavramı 
birlikte değerlendirecek ve Kur’an’ın öğretici yoluna hizmet 
edecektir. “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız” Yüce Kur’an, 
insanlığı karanlıklardan aydınlıklara çıkartmak ve cahilliği 
ortadan kaldırmak için indirilmiştir. Kur’an, iyiliği güzelliği ve 
doğru yolu bulmanın rahmeti, nimeti ve bereketidir. Cahillerin 
Kur’an ahlakı ile bağdaşmayan kötü ve çirkin davranışlarına 
karşı Müslüman’ın, iyiliği emretmeyi ısrarla sürdürmesi ve 
kendisinin de İslami davranışları ile örnek olmaya hem hazır ve 
hem de gayretli olması gerekmektedir. Tıpkı, Efendimizin sünneti 
gibi... “Kur’an okunurken ona kulak verin ki, merhamet 
olunasınız”. Bu ayette, Kur’an dinleme ve anlamanın terbiyesi 
ve öğretisi anlatılmaktadır. Kur’an okunurken ona saygılı 
olun. Çünkü ona saygı Allah’a saygıdır. Yalnız dinlemekle 
kalmayın, aynı zamanda mealini de okuyun ve Kur’an’dan 
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öğrendiklerinizi, yani güzel ahlakı hayatınıza katın. Bu, sizin 
hayatınızda olan Kur’an düşüncesi ve ahlakını ve aynı zamanda 
Allah Kur’an aşkınızı artırır. İşte bu noktada Allah’ın size olan 
rahmetini bulacak ve hem bu dünyada ve hem de ahirette mutlu 
olacaksınız...

“Rabbini gönülden ürpererek, yalvararak, içinden alçak bir 
sesle sabah akşam zikret, gafillerden olma.”

Önceki ayette Kur’an’ı dinleme ahlakı anlatılırken, bu ayette 
de Allah’ı zikretme ahlak ve adabı anlatılmaktadır. Allah’ı 
zikretmek, “La İlahe İllallah” “Elhamdulillah” “Allahu ekber” 
gibi Allah’ın isimlerini dil ile söylemek ve kalbe yerleştirerek, 
Allah ile dilde, gönülde ve eylemlerde beraber olmak... Allah’ın 
emir ve yasaklarına uyup Allah’tan sakınan kul olarak, Allah 
sevgisi ile coşarak Allah’ı unutmamak ve gaflet ve tembelliğe yer 
vermemek. Bağıra çağıra değil, kendinle içinden konuşur gibi 
zikretmek. Sabah O’nun adı ile uyanıp işe başlamak ve akşam 
yatarken dualarla uykuya dalmak. İmanın kalbe yerleşmesi için 
Kur’an meali okuyalım…

Bismillahirahmanirahim

1- “Ey iman edenler!  Size hayat verecek şeylere sizi 
çağırdığı zaman, Allah’ın ve Resulünün çağrısına uyun ki, 
bilin ki, Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, O’nun 
huzurunda toplanacaksınız” Enfal suresi 24. ayet.

2- Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak 
olan fitneden sakının ve bilin ki, Allah’ın azabı çok 
şiddetlidir.” Enfal suresi 25. ayet.

3- “Ey iman edenler! Allah’a ve Resulü’ne ihanet etmeyin 
ki, bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz.” 
Enfal suresi 27. ayet.

4- “Bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız birer fitnedir. Allah 
katında ise, büyük bir mükâfat vardır.” Enfal suresi 28. ayet.
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5- “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, 
O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve 
kötülüklerinizi örter. Sizi bağışlar, Allah büyük lütuf 
sahibidir.” Enfal suresi 29. ayet.

Tadımlık olarak seçtiğim bu beş ayette Allah’ın insanlığa bu 
dünya hayatı için çağrısı ve öğütlerinin önemli bir kısmı ifade 
edilmektedir. Bu öğütler öyle ölçütlerdir ki, bize gerçek hayatın 
kurallarının anlatıldığı öğütlerdir.

“Allah ve Resul’ü sizi yaşatacak şeylere çağırdıkları zaman 
onlara uyun ve ona göre hareket edin. Kalbi ve tüm hücreleri 
sevda üzere yaratılmış Efendimizin sevgi ve merhametinden 
örnek alarak, bu dünyada mutlu ve Mü’min yaşamak. Efendimizin 
ahlakı olan “Kur’an Ahlakı” ile yaşamak, İslam’ın emrettiği salih 
amel ve dosdoğru iman ile yaşamak. Bir işi bitirince diğerine 
başlayan bir ahlak ve çalışkanlıkla, ilim peşinde koşarak 
yaşamak… İşte Allah’ın ve Resulü’nün çağırdığı yaşamdan 
birkaç satır. “Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş 
olur.” Nisa suresi 80. Ayet. Kur’an meali okuyan Müslüman 
kardeşim İslam’ı yaşamı öğrenecek ve eksiklerini tamamlama 
gayretini gösterecek diye dua ederim... 

“Ve siz O’nun huzurunda toplanacaksınız” Kıyamet gününü 
haber veren bu tadımlık ayet, kıyamet günü tüm insanların 
Allah’ın huzurunda hesap vereceklerini bildirmektedir. Bu bilinç 
ile Allah’ın emir ve yasaklarına gücümüz ölçüsünde uyalım ve 
kulluk görevimizi yerine getirelim…

“Bir fitneden sakının ki, o aranızda sadece zulmedenlere 
erişmekten kalmaz”

Burada müminlere, dünya hayatında olabilecek fitneye, 
yani bireysel ve toplumsal bozulmaları dikkat çekilmektedir. 
Toplumda, hukukun çiğnenmesi ve hakka dayanmayan güçlerin 
iktidar olması yani topluma hâkim olması, her türlü ahlaksızlığa 
yol açar. Kötülükler yapılırken, kötülüğü engellemeyenler 
“bana dokunmayan yılan bin yaşasın” anlayışı ile görevlerini 
yapmazlar ise, erimeye mahkûm olurlar ve Allah indinde 
büyük günah işlemiş olurlar. Kötülüğü engellemeyip eriyenler 
ile birlikte zulmü yapanlar da aynı akıbete uğrayacaklar ve 
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en büyük günahı işleyerek toplumu Allah yolundan çıkarmış 
olacaklardır... Yüce Allah “İçinizde iyiliği emreden ve kötülüğe 
karşı çıkan bir kesim olsun” emrini fitneye karşı çıkılması için 
vermiştir. Efendimiz “Toplumda pislik çoğalırsa, içlerinde iyiler 
bulunsa bile, helakten kurtulamazlar” buyurmuştur… İslam 
toplumunun ayakta kalabilmesinin ilacı Allah’a ve peygambere 
itaatten geçer. 

Kişi özgürlüğüne saygı iddiasıyla, toplumu bölecek ve fitneye 
sebebiyet verecek söylem ve eylemleri, toplumun yönetiminde 
olanlar yaparlarsa, büyük günah işlemiş olurlar ve toplumu 
mahveden böyle fitnelerden en büyük zararı görürler. Tarih 
sayfalarında böyle pek çok acı örnek var…

Bismillahirahmanirahim

1- “Ey iman edenler! Allah’a ve Resulü’ne ihanet etmeyin 
ki, bile bile kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz.” 
Enfal suresi 27. ayet.

2- “Bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız birer fitnedir. Allah 
katında ise, büyük bir mükâfat vardır.” Enfal suresi 28. ayet.

3- “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, 
O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve 
kötülüklerinizi örter. Sizi bağışlar, Allah büyük lütuf 
sahibidir.” Enfal suresi 29. ayet. 

Bir önceki yazımda iki çağrıyı içeren ve Allah’ın hayata çağrısı ve 
öğüdü olan iki ayeti anlatmıştım. Bu yazıda çağrıların devamını 
anlatan iki ayet ve sonucunda Allah’a itaatin ödülünün bildirildiği 
bir ayeti anlatacağım. En doğrusunu yüce Allah bilir...

“Ey iman edenler! Allah’a ve Resulü’ne ihanet etmeyin. Bile 
bile kendi emanetlerinize ihanet etmiş olursunuz”

Burada Allah’ın hayata çağrısının üçüncüsünü görüyoruz. 
Müminlere yapılan bu çağrı, onlar için başta gelen bir çağrı, 
bir emir ve bir nimettir. Bu çağrıda, Allah’ın emir ve yasaklarına 
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uyması gereken kullarına öğüt vardır. Mü’min olan bir kul, 
sadece Allah’ın istediği doğru yolda yürüyen bir kuldur. Allah, 
doğru yol için, Resulü vasıtasıyla yüce Kur’an’ı göndermiştir. 
Bu insanlık için büyük bir nimettir ve bundan ancak, Allah’tan 
sakınanlar ve inananlar öğüt alabilirler. Yüce Allah, bu ayetle, 
mü’minleri, bireysel ve toplumsal emanetlere sahip çıkmaya 
çağırmaktadır. Bu emanetler, kişiler için, mal, can, aile şerefi 
ve namusu vb. dir. Toplum açısından ise, siyasi, iktisadi, askeri 
ve idari görevlerdir. Hem kişisel ve hem de toplumsal görev 
yetki ve sorumlulukların tümüne yer verilen yüce Kur’an ise, 
insanlığa en büyük emanettir. Buna ihanet insanlığın felaketi 
olmuştur ve kıyamete kadar da olmaya devam edecektir. Kur’an 
meali okuyan kardeşlerim bunların ayrıntısını kendileri çok 
kolay olarak bulacaklardır. Çünkü Kur’an öğüt alabilmemiz için 
Rabbimiz tarafından kolaylaştırılmıştır. 

Zorlaştıranlar Kur’an meali okumayı engelleyenlerdir…

Emanetler insanlığa imtihan için verilmiştir. Bu emanetler 
sorumluluk ve ciddiyetle korunmalı ve gücümüz ölçüsünde 
doğru yol için uygulanmalıdır. Mala iyi bakılacak ve servet 
işletilecektir. Çocuklar, Allah’a ve Efendimize itaat edecek bilgi 
ve terbiye ile yetiştirilecek, salih amel işleyen ve çok çalışkan 
insanlar olacaklardır. Toplumu yönetenler dosdoğru ve adaletli 
olacaklardır. Bu Allah’ın emri gereğidir. Bu yolda olanlara Allah 
büyük mükâfat vaad etmektedir... 

Enfal suresinin 29. ayetindeki çağrı dördüncü çağrı ve ödül 
haberidir. “Ey iman edenler! Allah’tan korkar, sakınırsanız, 
O size iyiyi kötüden ayırt edici bir anlayış verir” Bu büyük 
bir nimettir ve arkasından gelen cümle Allah’ın büyüklüğünü 
bize anlatır. Yüce Allah, sadece doğruyu bulmamızı değil, bizim 
işleyebileceğimiz günahlarımızı da bağışlayacağının müjdesini 
verir. Kur’an meali okuyalım ve dinimizi ana kaynaktan öğrenelim 
diye dua ederim.. 
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Bismillahirahmanirahim

1- “Anlayabilesiniz diye, Biz O’nu Arapça bir Kur’an olarak 
indirdik” Yusuf suresi 2. ayet. 

2- “Biz her peygamberi ancak, kendi kavminin diliyle 
gönderdik ki, onlara Allah’ın Kitabını iyice açıklasın” 
İbrahim suresi 4. ayet.

3- “Rabbinizden size indirilene uyun. O’nu bırakıp başka 
dostlara (Evliya) uymayın! Ne kadar az öğüt alıyorsunuz?” 
A’raf suresi 3. ayet.

4- “Kendilerine Kitab verdiklerimiz, O’nu gerçekten okurlar. 
İşte O’na iman edenler de onlardır.” Bakara suresi 121. ayet.

Seçtiğim bu tadımlık ayetleri, Kur’an’ı Arapça okuyanlar, 
göremiyor ve öğrenemiyorlar. Kur’an’ı Arapça okumanın elbette 
çok sevabı vardır. Ama Kur’an okunmak, anlaşılmak ve yaşamak 
için indirilmiştir. Kur’an illa Arapça okunacaktır diye tutturanlar, 
seçtiğim bu tadımlık ayetleri okusunlar ve düşünsünler.  Arapça 
yanında meal okumanın daha doğru olacağını anlayacaklardır. 
Ne Arapça ne de meal okumayanlar, Allah’ın emir ve yasaklarını, 
helal ve haramı öğrenemeyecekler ve sokaktan duyduklarıyla 
kalacaklardır. Sadece Arapça okuyup anlamayanlar ile bunlar, 
ahiret hesabını düşünsünler... Ben bu yazıyı Arapça yazsam 
anlar mıydınız? 

“Anlayabilesiniz diye Biz, O’nu Arapça bir Kur’an olarak indirdik” 
Yusuf suresi 2. ayet. Hemen birinci ayette “Kur’an-ı mübin (açık, 
anlaşılabilir) bir Kitab olduğu vurgulanmaktadır. “Biz Kur’an’ı 
anlayamayız” saplantısında olanları, Kur’an peşinen reddeder. 
Kur’an’ın Arapça indirilmesinin birinci ve tek sebebi Efendimizin 
Arap olması ve mübarek lisanlarının Arapça olmasıdır... Kur’an 
sofrasına iman ile oturan ve besmele ile başlayan Allah’ın her 
kulu manevi rızkını alır...

“Biz her peygamberi ancak, kendi kavminin diliyle 
gönderdik ki, onlara Allah’ın Kitabını iyice açıklasın” Allah’ın 
kanunu ezelden beri böyledir Efendimize Kur’an kendi dilinde 
indirilmiştir. Efendimiz son peygamber ve Kur’an’da son mübin 
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kitab. Efendimizin sünneti ve Kur’an meali ortada. Yüzyılda 
bir müceddit gelecek hadisi, Kur’an’ın anlattığı Efendimizin 
sözü olamaz. Hem ciddi muhaddisler, bu hadisin senedine 
güvenmemektedirler.

Müceddit, yenileyen demektir. Allah, dinimizi tamamlamış ve 
adını İslam koymuş, Kitab’ımız Kur’an. Kimin haddine islamı 
ve Kur’an’ı yenilemek. Kendini müceddit sayanlar ve onları 
dinleyenlerin vay haline... Bakın Rabbimiz Kur’an’da ne diyor:

“Rabbinizden size indirilene uyun! O’nu bırakıp başka 
evliyalara uymayın! Ne kadar az öğüt alıyorsunuz.” Araf 3. 
ayet.

Yüce Allah Kur’an’da, “Ey insanlar!” “Ey inananlar!” ve 
“Ey Mü’minler!” diye çağrıda bulunmaktadır. Allah, bu 
çağrılarla, emir ve yasaklarını helal ve haramı ve sorumlulukları 
bildirmektedir. Böylece her kul, kendi sorumluluğunu bilecek 
ve bunlara uyacak ya da uymayacaktır. İlla Arapça diyenler, 
müslümanlar bunları nasıl öğreneceklerdir? Kaç hoca, kaç 
hacı, kaç sakallı ve kaç şeyh veya cübbeli Kur’an okuryazar ve 
konuşur?

Kur’an’ı sadece Arapça okuyanlar, anlamadıkları sorumluluklarını 
başkalarına havale etmemelidirler. Arapça yanında Kur’an 
meali okuyarak, Kur’an ahlakını öğrenip ona göre yaşamaya 
çalışmalıdırlar. Dinimizi kaynağından yani Kur’an’dan ve 
Efendimizin gerçek sünnetinden öğrenelim az öğüt alanlardan 
olmayalım diye dua ederim.

Bismillahirahmanirahim

1- “Rabbinizden size indirilene uyun, O’nu bırakıp başka 
dostlara (Evliya) uymayın! Ne kadar az öğüt alıyorsunuz?” 
A’raf suresi 3. ayet. 

2- “Bu Kur’an, insanlar için bir açıklama, Allah’a karşı 
gelmekten sakınanlar için, bir rehber, bir öğüttür” A’li İmran 
suresi 138. ayet. 
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Allah’ın indirdiği Kur’an’da her şey bir ölçüye göredir. 
Yaşantınız, ibadetleriniz o ölçüye göre olsun. Kitaba uyunuz 
ve kitaba uymayan bir takım evliya ya da şeyhe uymayınız. 
Körü körüne onların her söz ve hareketlerini doğru kabul edip, 
Kur’an ölçülerinden uzaklaşmayınız. Allah, aşırılıkları sevmez. 
Mü’minler, Allah’tan başka dost(evliya) aramayacaklardır. 
Allah’tan ve Efendimizin sünnetinden başka yol aramak, şirke 
adım atmaktır.

Benim ile yüz yüze gelebilen okuyucularım ve bazı yakınlarım 
“Kur’an, illa Arapça okunacaktır. Kur’an herkesin anlayabileceği 
bir kitab değildir” diyorlar. Ben kendilerine “Din kardeşlerim, 
Kur’an’ın Arapça okunması elbette çok sevaptır. Bunun ödülünü 
şeyh ya da evliya verecek değildir. Allah verecektir. Kur’an, 
ancak sakallı cübbeli gibilerinin anlayacağı kitabtır inancını 
Kur’an onaylamaz. Allah, insanlar için, sayılamayacak kadar 
maddi ve manevi nimetler yaratmıştır. Kur’an bu nimetleri tek 
tek ve açıkça anlatmaktadır. Kur’an sofrasına inanarak ve 
besmele ile oturan, âlim ve sıradan insan arasında bir ayırım 
düşünmek, Allah’ı tanımamak demektir. Sofradan her kul kendi 
gıdasını alır.” 

Kur’an, Allah’tan sakınanlar için rehber ve öğüttür. Allah, ayette 
“Ne kadar az öğüt alıyorsunuz!” diye uyarmaktadır. Arapça 
okur ve anlamazsanız nasıl öğüt alacaksınız, sokaktan mı? 
Gazetedeki yazılarımın ana başlığı Kamer suresinin dört ayetidir. 
Allah, öğüt alınsın diye aynı ayeti dört defa tekrarlamaktadır. 
Allah, bu ayetlerde, öğüt alalım diye Kur’an’ı kolaylaştırdığını 
bildirirken, şu soruyu sormaktadır. “Öğüt alan yok mudur?” Bu 
soruyu düşünebilmek için, Kur’an meali okuyacaksınız. Arapça 
okudunuz ve hiç bir şey anlamadınız. Yüce Allah’ın bu sorusunu 
nasıl cevaplayacaksınız? Tarikatçılardan çokça duyduğum 
“Şeyhimiz başımızda, olacaktır” inancının yanlış olduğu ahirette 
defterler verilince belli olacaktır. Kur’an meali okuyunca namazı 
öğreneceksiniz, dinin direğini. Efendimize sorulur “Namazı 
nasıl kılacağız?”  Efendimiz cevabı verirler: “Allah ile 
konuşur gibi” Ben Arapça okuyanlara soruyorum “Fatiha’nın 
Türkçe mealini biliyor musun?” bilmiyor. O zaman Allah’a günde 
kırk defa ne dediğini bilmiyor… Arapça konuşanın yüzüne 
anlamadık diye bakarsınız. Bakın, öğüt olan Yüce Kur’an’ın 
mealini okuduğunuzda kısaca neler öğreneceksiniz.
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BİRKAÇ ANA BAŞLIK
Allah’ı tanıyacaksınız. Melekleri, kitabları, peygamberleri, 
ahireti, kıyameti, cennet ve cehennemi. Efendimizi Kur’an’dan 
tanıyınca uydurma hadislere itibar etmeyeceksiniz. Adaleti, 
şahitliği, dosdoğru olmayı... Kısaca Kur’an ahlakını ve onunla 
yaşamanın ödüllerini. Şeytanı ve onunla yaşamanın korkunç 
sonuçlarını. Dünyayı tanıyacaksınız ve Allah’ın size dünyayı 
nasıl teslim ettiğini öğreneceksiniz. Kendinizi  tanıyacaksınız 
vb… Kur’an meali okuyalım ve ona uyalım diye dua ederim...

Bismillahirahmanirahim

1- “İnananlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve 
kedilerine rızık olarak verdiğimiz nimetlerden infak ederler. 
(Allah yolunda harcarlar). Bakara suresi 3. ayet.

2- “Allah’ın sana verdiği nimetlerle ahireti kazan, dünyadan 
da nasibini unutma! Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi, sen de 
insanlara iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme! 
Çünkü Allah bozguncuları sevmez” Kasas suresi 77. ayet.

3- “İman eden kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar. 
Ne alışverişin ne de dostluğun kalmadığı gün gelmeden 
önce kendilerine verdiğimiz rızıklardan, nimetlerden gizli 
ve açık şekilde infak etsinler.” İbrahim suresi 31. ayet.

4- “İnananlar, bollukta ve darlıkta da infak ederler. 
Öfkelerini yenerler insanların kusurlarını affederler. Allah 
iyi davrananları sever.” A’li İmran suresi 134. ayet.

Bakara suresinin ilk beş ayetinde, Kur’an ve Kur’an’a inananlar 
öz olarak anlatılmaktadır. Elimizdeki kitabın ilk suresi Fatiha’dır. 
Bu sure Kur’an’ın bir özeti ve Kur’an’ı açan bir anahtardır. Bu 
köşede yayınladığım ve Kur’an’ın mealini okumaya teşvik için 
olan yazılarımda, Fatiha suresi ile Bakara suresinin ilk beş 
ayetini anlatmaya çalışmıştım. Yüce Kur’an’ın ilk sayfalarında 
olan ve tadımlık olarak seçtiğim ayet ve yazılarımı okuyarak, 
Kur’an mealini okuyan insanlardan aldığım güç, beni bu yolda 
tadımlık ayetleri anlatmada iştahlandırmıştır. İnşallah tüm 
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okurlarım da Kur’an mealini okumayı hedef seçerler ve bu eşsiz 
nimete âşık olurlar diye dua ederim...

Bu yazımda, tadımlık olarak seçtiğim ayetlerin ilki, Bakara 
suresinin 3. ayeti. Bu ayette üç temel peş peşe sıralanmıştır. 
Gaybe iman, namaz ve infak. İman ve namazı önceki yazılarımda 
yazmıştım. Bu defa infak konusunu anlatayım. İnfakın tadına 
varmak, insanın nefsinin kötülüklerden kurtulup, ruhunun huzura 
ermesi ve namaz ile bütünleşerek, gerçek imana ermesine 
temel olmaktadır... İnfak genel anlamda, ayetlerde açıklandığı 
gibi, Allah’ın verdiği rızık ve nimetlerden, maddi ve manevi 
değerlerden, insanlara vermek, anlatmak, sevmek, paylaşmak 
yardım etmektir.

Bu insanlar başta olmak üzere yaratılmışların hepsine iyi, olumlu 
ve faydalı davranışlarda bulunmak demektir. İnfak, riyadan 
uzak, başa kakmadan ve hiçbir karşılık beklemeden sırf Allah 
Rızası için Allah yolunda insanlık görevi bilinerek yapılmalıdır. 
İnfakın gizliliğinin değeri de burada yatmaktadır Tabii ki açıktan 
yapmak da, ayette belirtildiği gibi, çok değerlidir. Kur’an’da pek 
çok ayette, namaz ile zekât bir arada ifade edilmektedir. Ayrıca 
sadaka ve bağış ile ilgili ayetler de vardır. İnfak vermek ile ilgili 
tüm anlamları içine alan bir kavramdır ve dilimize yerleşmiş 
ifadesiyle hayır yapmaktır. Ayetteki gaybe inanırlar Allah’a, 
ahiret’e, meleklere kesin inanırlar ve ayrıca da peygamberlere 
ve Kur’an’a inanır itaat ederler. Namaz kılan ve infak edenler 
salih amel, yani faydalı iş üretirler, hakkı ve sabrı tavsiye ederler, 
yani söz ile de infak ederler. Gönlün, ruhun, kalbin ve hatta 
nefsin gerçek mutluluğu, iman namaz ve infak, yani insanlara 
Allah’ın verdiği nimetlerden vermek ile bütünleştiğinde, bu hal 
insanın davranışlarına yansır.... 

“Kendilerine verdiğimiz nimetlerden harcarlar.” Buradaki 
harcama, Allah rızası ve Allah’ın koyduğu kurallar içerisinde 
yapılacaktır. “Ver fakat saçıp savurma” emrine de uyulacaktır. 
Kişi kendisine, ailesine, yakınlarına ve diğer ihtiyaç sahiplerine 
bu ölçü içerisinde harcayacaktır. Kalanı tasarruf edecek ve 
bunları da yatırım yoluyla insanlara vermiş olacaktır (Vakıf, okul, 
hayrat gibi).

“İnananlar, bollukta ve darlıkta da infak ederler, öfkelerini 
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yutarlar, insanların kusurlarını affederler. Allah iyi 
davrananları sever.”  Buradaki iyi davranmak, Allah’ın emir ve 
yasakları çerçevesinde hareket etmek, yani Kur’an ahlakı ile 
yaşamak, iyi ve faydalı şeyler üretmek. Bunun için sevgi ile ve 
severek helal yollardan üretmek bu yolla elde edilen nimetleri 
diğer insanlara vermek. Hem maddi hem de manevi mal ve 
bilgileri faydalı ve sağlıklı üretmek…

Yazımızın başında aldığım A’li İmran suresinin 134. 
ayetinde verilen mesajlar, infakın yani vermenin en ince ve 
derin anlatımıdır. Özellikle darlıkta infak edebilme, Allah’ın 
sevgisine ulaştıran bir derinlikte. Dardasınız fakat insanlara 
iyi davranıyorsunuz, en azından güler yüz gösteriyorsunuz 
ve öfkelerinizi yutabiliyorsunuz, bildiklerinizin faydalısını ve 
güzelini tüm sabrınızla diğer insanlara aktarabiliyorsunuz. 
Efendimiz “Allah’ın size verdiği nimetlerden başkalarına da 
veriniz. Güler yüz, güzel söz de bir sadakadır” buyurmuşlardır... 
Fakirlere yardım ederken, onlara para veya bir eşya vermekten 
öte bir infak vardır. Bu güzel davranış. Yani sadaka verdiğiniz 
kişiye sevgi ve hatta saygı ve güler yüzle yaklaşmak önemli bir 
infaktır. Size sadaka vermek fırsatı verdiği için kişiye teşekkür 
bile etmek doğru olur. Siz verensiniz, o alan. Tersi olabilirdi diye 
düşünmek... 

Verme ve bir insanı mutlu etmek, karşılığında size yansıyan 
mutluluğu paylaşmak, en sade ve en duru vermedir. Güler yüz, 
tatlı söz günümüzde yok gibi. Gittikçe güdükleşen ve sevgisi 
azalan kalpler, asık suratların, bencilliğin tohumları ile insafı 
kurumuş toplumlar türemekte. Zulüm, zulüm ve günahsız 
insanları katleden sürüler. İnsanlıktan nasibini almamışlık... 
İman ve namaz nasıl gerçek ve dosdoğru olacaksa, insanlara 
verilecek her şey doğrular üzerine elde edilmelidir. Bilgilerin ve 
doğruların topluma verilmesi, bir toplumu doğru yolda ilerletir ve 
güzelleştirir. Yalan haber yalan yanlış bilgi toplumu doğru yoldan 
çıkartır. Yüce Kur’an’da “size gelen haberleri araştırın” emri 
vardır. Bu emir, toplumu yönlendirenler ve yönetenlere olmalıdır. 
Yani, basına ve yönetime.. Günümüzde ne siyasiler ne de basın 
topluma doğru bilgi vermemektedirler. Yalan ya da yanlış ortaya 
çıkınca “yanlış anlaşıldım” ifadesi ile işi kapatmaktadırlar. Bu, 
lüks ve kendi refahına düşkün davranış İnfak dışı ve insanları 
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yok sayan bir davranış olmaktadır. Topluma verilecek en değerli 
şey iyi ve doğrulardır. “Sevdiğiniz şeylerden vermedikçe, 
asla iyiliğe erişemezsiniz” ayeti ile ibret alalım. Kur’an meali 
okuyarak, Kur’an ahlakı ile yönetelim ve yönetilelim. Vermeyi 
de almayı da yüce Kur’an’dan öğrenelim diye dua ederim...

Bismillahirahmanirahim

1-  “Ben, yeryüzünde bir halife var edeceğim...” 
Bakara suresi 30’dan 37’ye kadar olan ayetlerin temelidir.

2- “Sizi bir nefisten yaratmış ve aynı nefisten Havva’yı da 
yaratmıştır.” Zümer suresi 6. ayet.

3- “Biz imtihan etmek için insanı, gören ve duyan yaptık” 
“Şüphesiz, Biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici 
olsun, ister nankörlük edici olsun.” İnsan suresi 2. ve 3. 
ayetler.

4- “Ben, insanları ve cinleri Ben’i tanısınlar ve yalnızca 
Bana ibadet etsinler diye yarattım.” Zariyat suresi 56. ayet.

5- “Şüphesiz, Kur’an en doğruya iletir.” İsra suresi 9. ayet.

Yüce Allah, insanı nasıl ve ne için yarattığını Kur’an’da pek 
çok ayet ile açıklamaktadır. İnsanın yaratılışı, görev, yetki ve 
sorumlulukları, maddi manevi özellikleri ile ilgili geniş ve açık 
bilgi verilmektedir. İnsan, bir tek yazı ile anlatılamayacak kadar 
özelliklere sahiptir. Kur’an meali okuyan, aklını kullanan ve 
düşünen her insan kendi doğru ve eğrisini bulabilecektir. İnsanı 
en açık ve doğru anlatan kitab, Yüce Kur’an’dır. Kur’an’a arı 
duru bir akıl ve inançla yaklaşan insana Allah, güzel ve kolay bir 
anlayış vereceğini vaad etmektedir.

Bu yazım bir giriş ve başlangıçtır. Allah’ın kâinatı yaratmaktaki 
temel ve merkez varlığı insandır. Gücümün ve aklımın yettiği 
ölçüde, bundan böyle yazmaya çalışacağım ek yazılarımla 
insanı anlatmaya gayret edeceğim. Gayret benden Tevfik Yüce 
Rabbimdendir...
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İnsan hakkında pek çok kitaplar yazılmış ve genel olarak, “insan 
denen meçhul” ifadesi, hem psikolog ve hem de sosyologlar 
tarafından kullanılmıştır. Kur’an’da, insanın olumlu ve olumsuz 
yanları hakkında geniş bilgiler verilmektedir. Bunlardan bazı ayet 
özetleri şöyledir: “İnsan zayıf yaratılmıştır” “İnsan gerçekten çok 
acelecidir, aceleci olarak yaratılmıştır”, “Nankördür, böbürlenen 
bir şımarıktır, zalimdir, inkârcıdır” “Hayra dua eder gibi, şerre de 
dua eder” “Keşkeleri çoktur” gibi olumsuzları...

İnsanın olumlu yanlarının en başında “Hanif” olarak yaratılmış 
olmasıdır. Hanif olarak yaratılan insan, Allah’ın varlığını ve 
birliğini tanıma eğilimindedir. Bu özellik, Allah tarafından insana 
verdiği değerin bir göstergesidir. Allah’a ve Peygambere itaat 
edip Kur’an yolunda olan kul, hanif olarak başladığı yaşamından 
yine hanif olarak Ahiret’e göçer… Allah, insana akıl, işitme, 
görme, düşünüp doğruyu bulma ve konuşmak gibi olumlu 
yetenekler verdiği gibi, ona doğru yolu da eğri yolu da öğretmiş 
ve göstermiştir.

Allah, insanı yeryüzünde halife olarak görevlendirmiş ve sayısız 
nimetler vermiştir. İnsan halifelik görevini, yani kendisine 
temiz teslim edilen su, hava ve toprak gibi nimetleri koruyup 
güzelleştirerek gücü ölçüsünde yerine getirecektir. Bu ve benzeri 
olumlu yetenek ve nimetleri Rabbinin emirleri doğrultusunda 
kullanırsa, kötü yanlarını ıslah edecek ve Allah’ın beklediği 
salih amel işleyen kul olacaktır. Allah’ın böyle kulları Kur’an 
penceresinden insan olarak gözükmektedir.

Allah’a ve Peygambere itaati Kur’an mealinden öğrenelim ve 
gücümüz yettiğince insan olalım diye dua ederim....

Yüce Kur’an’da insan kavramı, altmış yerde insan, on sekiz 
yerde ins(beşer) iki yüz otuz yerde de nas(insan) olarak yer 
almaktadır. Bu ifadelerin geçtiği sure ve ayetlerde insanın ve 
insanlığın çeşitli yönleri anlatılır. Bunlar arasında, insanın dünya 
ve Ahiret bağlamındaki en önemli özelliği, Allah’ın yaratışta 
insana verdiği özgürlüğüdür. İnsanın Ahiret’te hesap vermesinin 
dayanağı bu hürriyettir. İnsan bu hesap için, bu dünyadaki 
düşünce ve eylemlerinde serbest bırakılmıştır. “insanın ister 
şükredici, ister nankörlük edici olması” ifadesi, insanın hür 
olduğunu açıklanışıdır… Allah, insana halifelik vererek onu 
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şerefli bir varlık olarak değerlendirmiştir “Halife, yeryüzünde ve 
göklerde ulaşabileceği her yerde, Allah’ın emir ve yasakları ile 
değişmez yasalarına göre, salih amel işleyecektir. Yani temiz ve 
hayırlı hizmet üretmeye kendi şahsından başlayarak, insanlar ve 
diğer yaratıklara güzelliği yayacaktır. Bu güzel hizmet çemberi 
ne kadar genişlerse, Allah katında insan, o kadar itibarlı ve 
değerli olacaktır...

“Ben insanları ve cinleri Beni tanısınlar ve yalnızca Bana ibadet 
etsinler diye yarattım” İnsanın yaratılışını en veciz bir şekilde 
ifade eden bu ayetin anlamı çok ince ve derindir. Bu konuda 
yani ibadet ile ilgili olarak yazmayı düşündüğüm yazımda 
sizlere geniş bilgi vermeyi Rabbim bana nasip etsin dilerim. Bu 
ibadetin özü halife olarak insana yüklenen görevlerin yerinde ve 
zamanında yapılmasıdır...

Bugün, dünyada gelişen teknoloji ile beraber insan, rahat ve 
sorumsuz yaşama tembelliğine alışmıştır. İnsan her gün dünya 
nimetlerini azgın bir iştahla tüketirken, günahsız insanlara, karşı 
zulmünü artırmaktadır. Her alanda israf hastalığına tutulan 
insan, gelecek nesilleri düşünmekten uzak Allah’ı unutmaktadır. 
Bu boyutlardaki dünya zevkleri, düşkünlüğü, insanı insanlıktan 
çıkartıp felakete sürüklediği gibi, Allah’ı unutarak, kendine 
cehennemi hazırlamaktadır. Allah’ın hanif kullarının azalıp 
ufaldığı dünyada ilaç, Yüce Kur’an’dır. Kur’an meali okuyalım, 
insana yakışan ahlakı öğrenelim ve ona göre yaşayalım diye 
dua ederim…

Bismillahirahmanirahim

1- “Ben insanları ve cinleri ancak, Bana ibadet etsinler diye 
yarattım.” Zariyat suresi 56. ayet.

2- “Hani, Rabbin meleklere “Ben yeryüzünde bir halife 
yaratacağım” demişti. Bakara suresi 3O. Ayet.

3- “Hani, Rabbin meleklere şöyle demişti “Ben muhakkak 
çamurdan bir insan yaratacağım.” Sad suresi 71. ayet.
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4- “O, sizi yeryüzünde halifeler yapandır...” Fatır suresi 39. 
ayet.

5- “Allah, Adem’e varlıkların bütün isimlerini öğretti.” 
Bakara suresi 31. ayet.

6- “Sizi yeryüzünde halifeler yapan, size verdiği nimetlerle 
denemek için, kiminizi kiminizden derece derece üstün 
kılan O’dur…” En’am suresi 6. ayet.

Kıymetli okuyucularım! Seçtiğim bu tadımlık ayetlerle, biz 
insanlar nereden geliyoruz? Biz kimiz ve bu dünyada işimiz 
ne? Bu geçici dünyadan nereye göçeceğiz? Görev, yetki ve 
sorumluluğumuz nedir? Hangi yolu seçmeliyiz ki, göçeceğimiz 
sonsuz adresimiz Ahiret’te Cennet’i kazanalım.” Bu sorularımın 
ve daha pek çok benzerinin cevabı, Yüce Kur’an’da yazılı. Ben 
bu ve buna bağlı iki makalemde bu sorulara kısa ve öz cevaplar 
arayacağım...

İnsan, doğar, Allah’ın takdir ettiği ömrü bu dünyada yaşar ve ölür. 
İnsan, bu geçici dünyadaki kazancına göre, Ahiret’te sonsuz 
yaşamındaki karşılığını bulur. Bu Allah’ın şaşmaz adaletidir.

Biz her birimiz, Allah’ın bu dünyada geçici olarak görevlendirdiği 
halifeleriz. Bu dünya Allah tarafından bizim için yaratılmış. 
Allah’ın dayayıp döşediği ve bize anahtar teslimi olarak verdiği 
evimizdir. Bu dünyanın şerefli efendisi insandır ve bu halife 
evini aldığı gibi sahibine teslim etmekle görevlendirilmiştir. 
Yüce Allah’ın Kur’an’da buyurduğu gibi, “Allah’a ibadet için 
yaratıldık” Allah’a ibadetin özü, Kur’an mealini okuduğumuzda 
sık sık rastladığımız “Allah’a ve Resulüne itaat ediniz” 
emrindedir. Bu da Kur’an ve Efendimizin sünneti, yani bize 
örnek olan yaşantısıdır. Ki, bu da “Kur’an ahlakıdır.”

İnsan, Allah’a kulluk etmek için yaratılmış ve kulluğunu 
yerine getirebilmesi için, kendisini sayısız nimetler yanında 
en önemli nimet olan akıl verilmiştir. Bunlar insana emanet 
olarak verilmiştir ve insan eylemlerinde serbest bırakılmakla 
beraber, bu eylemlerinden de sorumlu tutulmuştur. İnsan 
yaratılışında hanif, yani Allah’ı tanıma ve itaat eğilimindedir. 
Özünü bozmadığı takdirde, halifelik görevinde Allah tarafından 
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başarılı sayılacak ve işleyebileceği günahlarını affedecektir. Bu 
noktada şart, dürüstlük ve iyi işler üretmekte aranacaktır. Allah 
rızası için güzel ve faydalı işler yapmak ve O’nun halifesi olarak 
yaşamak, şereftir ve üstünlüktür. Yüce Allah, insanın şerefli bir 
varlık olarak yarattığını Kur’an’da sık sık açıklamaktadır.

Yüce ALLAH, Kur’an’da insanın tüm özelliklerini eksiği ve 
fazlasıyla açıklamaktadır. Kendisini de insana tanıtır. Yüce 
Allah, Kur’an’ı bunun için indirmiştir. Allah’ı bilmek, kendimizi 
bilmek ve doğru yolu bulmak için, Kur’an meali okuyalım 
ve dinimizi kaynağından öğrenelim. Bunun için âlim olmak 
gerekmez. Yüce Rabbimiz, Kur’an’ı her kulunun nasibini alacak 
şekilde açık ve anlaşılır olarak göndermiştir. Bu köşenin başında 
her defasında yayınlanan başlıktaki ayetleri okuduğunuzda 
kolay öğüt alabileceğinizi anlayacaksınız. Duamız, Müslüman 
kardeşlerimizin Kur’an meali okumaları içindir... 

Bismillahirahmanirahim

1- “O, sizi yeryüzünde halifeler yapandır...” Fatır suresi 39. 
ayet.

2- “Allah, Âdem’e, bütün varlıkların isimlerini öğretti.” 
Bakara suresi 31. ayet.

3- “Sizi yeryüzünde halifeler yapan, size verdiği nimetlerle 
denemek için, kiminizi kiminizden derece derece üstün 
kılan O’dur…” En’am suresi 6. ayet.

Yüce Allah, Nisa suresinin birinci ayetinde, Âdem ile Havva’yı 
tek bir nefisten yarattığını bildirmektedir. Âdem ile Havva, ilk 
yaratılan erkek ve dişi insanlardır, aynı cevherden türeyen biz 
insanlar da aynı nefisin devamı olarak bu dünyada yaşadık ve 
kıyamete kadar da doğup ölerek bu iş devam edecektir. İşe bu 
esastan bakınca, bu dünyaya gelmiş ve gelecek tüm insanlar 
“Halife” dirler. Kıymetli okuyucum, sen de bir halife olduğunu 
bilmelisin…

Halife’nin nasıl bir insan olduğunu ve bu dünyadaki görev ve 
sorumluluklarının neler olduğunu bundan önceki makalemde 
anlatmıştım. Bu makalede de yine halifenin özelliklerine 
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değinmek yanında, birbirleri ile alışveriş yapma yeteneğinde 
yaratıldıkları hakkındaki bilgileri aktarmaya çalışacağım…

“Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti... “Bu ayetle, 
insanın yaratılmış ve özüne Allah tarafından işlenmiş her türlü 
bilgi ve beceriye ulaşabileceği açıklanmaktadır. İnsanın bilgiye 
ulaşabilmesi, aklını kullanarak çalışması şartına bağlanmıştır. 
İnsanın kıyamete kadar arayıp bulabileceği bilgiler, İnsanın 
özünde, bugün ulaşılan bilgiye göre, genetik şifresinde kayıtlıdır. 
Bilgi ve beceriye ulaşmak her kul için aynıdır. Çalışan aklını 
kullanan her kul ister Hristiyan, ister Yahudi veya inanmamış 
olsun bilgiye ulaşmaktadır. Allah’a ibadet ve kulluk görenlerini 
yerine getirmeye inanan iman sahibi inananlar, imanları yanında 
salih amel üretmekle, yani insanlığa hayırlı iş üretmekle, hem 
bu dünyada ve hem de ahirette mutlu olacaklardır ve bu Yüce 
Allah tarafından bize müjdelenmektedir.

“Sizi yeryüzünün halifeleri yapan O’dur. “İnsan, Allah’ın 
yeryüzündeki halifesidir. İnsanın bu görevi yapabilmesi için, 
kendisine akıl ve her türlü imkân verilmiştir. Hava, su, toprak ve 
güneş gibi pek çok nimetle hayat vermiştir. Sorsak, bu dünyada 
mutlu musun? Pek çok insan mutsuzluğunu ifade ederken, her 
şeyin bozulduğunu söyler. Ancak, halife olarak kendisine emanet 
edilen dünyayı ve üzerindeki nimetleri bozanın kendisi olduğunu 
düşünmez. Sorsak, bu dünyada neden varsın? Pek çok insan 
“sahi neden” cevabını verir. Kendisi, nesli ve çevresine karşı 
sorumluluklarını düşünen insanların ne kadar azaldığını gözler 
ve boş sözler söylerler… “Size verdiği nimetlerle sizi sınamak 
için, kiminizi kiminize derece derece üstün kılan O’dur...” İnsan 
bu dünyada Allah’a ibadet konusunda gücü ölçüsünde imtihan 
edilen bir varlık. İmtihanın konusu, her insana verilen her şeyden 
imtihandır. Yani Allah’ın insana verdiği her şey için imtihanda 
olduğudur. Bu iman ve bilgi ile halifeliğimizi bilelim ve imtihanları 
kazanalım diye dua ederim.. Devam edecek

Bismillahirahmanirahim

1- “Ey insanlar! Sizi topraktan, sonra meniden, sonra 
erkeğin spermiyle döllenmiş yumurtadan yaratıp, sonra 
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ergenlik çağına ulaşmanız ve sonra da yaşlanmanız için, sizi 
bebek olarak dünyaya getiren Allah’tır. Kiminiz daha önce 
öldürülür, kiminiz de belirtilmiş bir süreye ulaştırılırsınız, 
Allah bunları, belli bir zamana ulaşmanız ve düşünüp 
akılınızı kullanmanız için bildirir.” Mü’min suresi 67. ayet.

2- “İnsanı Biz yarattık, kendi kendine ne fısıldadığını biliriz. 
Çünkü Biz, ona şah damarından daha yakınız.” Kaf suresi 
16. ayet.

3- “Ey insanlar! Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. 
Birbirinizi tanımanız için, sizi kabileler ve milletlere ayırdık. 
Allah katında en üstününüz, Allah’a karşı gelmekten en çok 
sakınanızdır.” Hucurat 13. ayet.

Allah, Âdem’i insan olarak topraktan yaratmıştır. Bu yaratmada 
insanın tüm özellikleri kendisine Allah tarafından verilmiştir. 
Olumlu ve olumsuz birtakım yeteneklerle donatılmıştır. Aklı 
vardır, nefsi vardır, gönlü ve vicdanı gibi pek çok yetenekler. Yüce 
Allah, aynı mayadan, aynı cevherden de Havva’yı yaratmıştır.

Seçtiğim tadımlık ayetlerle sizlere, insanı Kur’an’dan anlatmaya 
çalışacağım. İnsanın yaratılışı, olumlu ve olumsuz yanları ile 
görev yetki ve sorumluluklarını anlatan yüzlerce ayet vardır. 
Benim üst üste iki günde yayınlayacağım iki yazım, tadımlık 
anlamında özetin özeti olacaktır. Kur’an meali okuyan Müslüman 
kardeşim, insan ile ilgili açık anlamlı ve kolay anlaşılır ayetleri 
okuyacak ve genel olarak insanı öğrenecektir. İnsanın olumlu 
ve olumsuz yanlarını anlatan ayetleri okuduğunda da, kendini 
imtihan edecek ve bugün ki haline bakıp ders çıkartacak ve 
alacağı ibret ile kendini denetleyerek doğru yola girecektir. Kur’an 
meali okuyan Müslüman kardeşim, Allah’ın insanlara emir ve 
yasaklarını öğrenecek ve aynı zamanda Allah’a ve peygamber 
efendimiz hazreti Muhammed’e itaatin ölçülerini bilecektir. Yüce 
Kur’an’da inanç ve iman ölçüleri açıkça anlatılmaktadır.

Ana başlıklarla ve özetle anlatırsak neler öğrenebileceğimizi ve 
nasıl davranacağımızı göreceğiz...

Kur’an meali okuyan Müslüman kardeşim, Allah’ın insana 
hem doğru ve hem de eğri yolu gösterdiğini öğrenecektir. 
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İmanın gönülde, yani kalpte doğduğunu ve orada büyüyerek 
ölümsüzlüğe erdiğini ve ahirette yaşayacağını anlayacaktır. 
İman ile yoğurulmuş aklı ile doğru yolu bulacağının müjdesini 
Yüce Allah’tan alan Mü’min doğru yolda ilerlerken, yaratılışta 
insanın “Hanif” yani Allah’ı tanıma eğiliminde yaratıldığına işaret 
eden ayete şahit olacaktır.

Kur’an’da yer alan en merkezi konu, Allah’ın varlığı ve birliğidir. 
Kur’an meali okuyan Müslüman kardeşim, bu merkezi konuya 
bağımlı olarak namaz, zekât, oruç, hac, tevbe ve dua gibi 
ibadetlerin kendisi için ne kadar değerli nimetler olduğunu 
bilecektir. İnançta ve ibadette samimiyeti, iyiliği emretmeyi ve 
kötülüğü men etmeyi bir görev olarak alacak, ana ve babaya 
sevgi ve saygıyı, yakınlara, yetimlere, yakın ve uzak komşuya 
doğru yoldan yaklaşarak iyi geçinmeyi, kısaca kişi ve toplum 
ilişkilerinin nasıl düzenleneceğini öğrenecektir...

Her an, her gün ve ömür boyu aklını kullanması ve düşünmesi 
gerektiğine dair ayetleri okuyacak ve bunun temini için ilimin ve 
çalışmanın başta geldiğini anlayarak Müslüman olarak yaşayıp, 
Müslüman olarak Allah’a döneceğinin bilincine erenlere ne 
mutlu. Kur’an meali okuyalım ve ilim sahibi çalışkan insanlar 
olarak yaşayalım diye dua ederim... 

Bismillahirahmanirahim

1- “Biz insanı katışık bir nutfeden (kan pıhtısı, meni ve 
yumurta) yarattık. İmtihan etmek için onu, gören ve duyan 
yaptık.” İnsan suresi 2. ayet.

2- “Şüphesiz, Biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici 
olsun, ister nankörlük edici” İnsan suresi 3. ayet.

3- “Ben cinleri ve insanları Beni tanısınlar ve yalnızca Bana 
ibadet etsinler diye yarattım.” Zariyat suresi 56. ayet.

4- “Biz sorumluluğu, göklere-yere ve dağlara sunmuşuz 
da, onlar bunu yüklenmekten çekinmişler ve ondan 
korkup titremişlerdir. Pek zalim ve çok cahil olan insan 
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yüklenmiştir.” Ahzab suresi 72. ayet.

Kur’an meali okuyan Müslüman, ilk insan “Âdem”in nasıl ve 
neyden yaratıldığını öğrenecektir. Bakara suresinin 30–37 
ayetleri arasında Allah, özetle “Ben yeryüzünde “Bir halife 
yaratacağım” Sad suresinin 71. ayetinde “Ben çamurdan 
bir insan yaratacağım” bilgisini vermektedir. Allah, Âdem’i 
yaratırken ona, okuma, anlama, aklını kullanma, düşünme, 
konuşma ve anlatma yeteneği yanında, iyiyi kötüden ayırma 
kabiliyeti ile seçme hürriyetini de vermiştir. Aklı başta olmak 
üzere, söz konusu yeteneklerinden dolayı da, dünyada imtihana, 
ahirette de hesaba çekilecektir.  Allah, insana halifelik görevi 
ve unvanı vererek, onu şerefli kılmıştır. Halife yeryüzünde 
ve ulaşabileceği göklerde, Allah’ın emir ve yasaklarına ve 
değişmez yasalarına uygun salih ameller işleyecektir. Yani 
temiz ve hayırlı işler üretecektir. Bunu kendinden başlayarak, 
insanlar ile diğer yaratılmışlara kadar uzatacaktır. Bu fayda 
çemberi ne kadar geniş olursa, o insan Allah katında o ölçüde 
değerli olacaktır... Beden,  ruh, gönül ve nefis ana taşlarından 
oluşan insanın olumlu ve olumsuz tüm yönleri, Kur’an’da 
açık bir dille anlatılmaktadır: “İnsan zayıf yaratılmıştır, 
Allah yükü hafifletmek ister.” “İnsan gerçekten çok 
acelecidir, aceleci olarak yaratılmıştır.” “Hayra dua eder 
gibi, şerre de dua eder.” “Keşkeleri çoktur” “Nankördür, 
böbürlenen bir şımarıktır, zalimdir, inkârcıdır.” İnsanlara 
sayamayacakları kadar nimet yarattık, insan yaratıcısına 
karşı pek nankördür.” “Sizin için kulaklar, gözler, gönüller 
yarattık, pek az şükrediyorsunuz” “Kur’an’ı öğüt alasınız 
diye kolaylaştırdık, öğüt alan yok mudur?” Bunlar gibi pek 
çok açık anlamlı ayetler insana bildirilmektedir. Kur’an meali 
okuyan Müslüman, bunları ve hepsini okuyup anlayacak ve 
kendisindeki eksik ve fazlaları görecektir...

İlk emrin “OKU” olduğunu öğrenen Müslüman, okuyup, dinini ve 
dininin emrettiği ilmi ne ölçüde öğreniyor? Dosdoğru olabiliyor 
ve dürüst davranıyor mu? Çalışkan mı, bir işi bitirince yenisine 
başlıyor mu? Namazı vaktinde kılıyor mu? Sözünde duruyor, 
darda, zorda ve her halde sabır ediyor mu? Bunlar ve diğerlerini 
Kur’an meali okuyarak öğrenelim ve eksiklerimizi gerelim diye 
dua ederim…
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Bismillahirahmanirahim
1- O, hanginizin daha güzel amel yapacağınızı denemek 
için, ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir. 
Çok bağışlayandır.”  Mülk suresi 2. ayet.

2- “İman edip salih amel işleyenlere ne mutlu! Onların 
sonunda varacakları yer ne güzel.” Rad suresi 29. ayet.

3- “Cuma günü namaz bitince hemen yeryüzüne dağılın, 
Allah’ın lütfundan rızık arayın. Allah’ı çok anın ki, 
kurtulasınız.” Cuma suresi 1O. Ayet. 

4- “İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini 
elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle 
mükâfatlandıracağız” Ankebut suresi 7. ayet.

Yukarıya aldığım dört tadımlık ayet insanın ameli ile ilgilidir.  
Amel: Lügat anlamı çalışmak, iş, çaba harcamak, gayret sarf 
ederek emek harcamak. Kur’an’da amel, yani çalışıp çabalamak 
ve yaşamı sürdürmek ile ilgili pek çok ayet vardır. Kur’an’da 
güzel amel, salih amel olarak adlandırılmaktadır. Salih ameller, 
İslam’ın yapılmasını emrettiği ve tavsiye ettiği işler olup iyi, 
doğru, faydalı ve sevap kazanmaya vesile olan işler olarak 
değerlendirilmektedir...

Kur’an insanın yaşamı için öğüttür. Allah’ın emrettiği doğru yolda 
çalışıp, dünyada ve Ahiret’te mutlu olmak için gönderilmiştir. 
İnsanın nasıl bir çalışma içerisinde olması gerektiği, İnşirah 
suresinin 5–6–7. ayetlerinde özet olarak şöyle bildirilmektedir. 
“Şüphesiz, güçlükle beraber bir kolaylık vardır, gerçekten 
güçlükle beraber bir kolaylık daha vardır. Öyleyse bir işi 
bitirince diğerine koyul...” Ayetlerde görüleceği gibi, Allah 
bir zorluğa karşı iki kolaylık yaratmıştır. Dinimiz kolaylık dinidir. 
Müslüman olarak, yani Allah’a O’nun istediği gibi teslim olmak 
güzel amel yapmayı beraberinde getirmektedir ve Allah iyi 
işlerde güzel amellerde yarışmayı Müslüman’a emretmektedir... 
Ayette ölüm, yaşamaktan önce ifade edilmektedir. Yaşamak 
yani hayat ölüm için vardır ve hayatın sonu ölümdür. Efendimiz 
“ölmeden ölünüz” buyurmuşlardır. Buradaki ince anlam, 
sonsuz hayat, gerçek hayat olan Ahiret için hazırlanışdır… 
Ayetteki hayat, Ahiret’teki sonsuz hayattır. Ölünecek ve 
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kıyamette tüm varlıklar yeniden diriltileceklerdir, işte o zaman 
sonsuz hayat başlayacaktır.
Yüce Allah, dünya hayatında, insanların iyi işlerde yarışmasını 
istemektedir. Her yarışmada olduğu gibi, yarışmanın bir birincisi 
olacaktır. Yüce Kur’an’dan anladığımız kadarıyla bu birinci 
olan Efendimiz Hazreti Muhammed’dir. Yarışa katılan diğerleri 
de kendilerini deneyecek ve kazanç sırasına göre ödüllerini 
alacaklardır. Ayetteki yarışmada kendini deneyecek olanın niyeti. 
Allah rızasını kazanmak olmalıdır. Efendimiz, ‘’ameller niyete 
göredir” buyurmuşlardır. Allah rızası için yarışa, katılanlar, 
iman edip salih amel işlemişlerse, ayette haber verildiği gibi, 
mutlu olacaklardır...

Ayette “Onların sonunda varacakları yer ne güzel” ifadesiyle 
cennet kastedilmektedir. Yüce Kur’an’da cenneti anlatan pek 
çok ayet ve sure vardır. Buralardaki anlatımlarda dünya bilgileri 
kullanılmaktadır.

Cennetin güzelliğini oraya gidebilenler anlayacaklardır. Kur’an 
meali okuyalım, Allah’ın emir ve yasaklarını öğrenelim ve 
ona göre yaşayalım çok çalışıp iyi işlerde yarışalım diye dua 
ederim...

“Cuma günü namaz bitince hemen yeryüzüne dağılın, 
Allah’ın lütfundan rızık arayın. Allah’ı çok anın ki, 
kurtulasınız.” Cuma suresi 10. Ayet.  “İman edip salih 
amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları 
işlediklerinin daha güzeli ile mükâfatlandıracağız.” Ankebut 
suresi 7. ayet...

Cuma gecesi ve gündüzü çok değerlidir. Görüldüğü gibi bu 
mübarek gün için özel bir sure vardır. Cuma’nın gecesinde ibadet 
edenler çok sevap kazanırlar. Ayette de dikkat edileceği gibi, 
gündüzünde ibadet sonrası derhal çalışmak emredilmektedir. 
İslam tembelliği ve miskinliği her ne olursa olsun, hiçbir şekil 
ve şartta onaylamaz. Her Müslüman gücü ölçüsünde ibadetini 
de işini de yapacaktır. Dinimiz iyi işler yapmakta yarışmayı 
emreden bir dindir.

Allah,  insanların sayamayacakları kadar nimet yarattığını 
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haber vermektedir. İnsanlar bu nimetleri elde edebilmek için 
yapacakları doğru şey çalışıp helalinden kazanarak hayatını 
sürdürmektir. Cuma süresindeki Allah’ın arazisini dağılarak 
rızkınızı arayın anlamına gelen ifade, Müslüman’ın namaz 
sonrası çalışmasını emretmektedir.

Ayetteki “Allah’ı çokça anın ki, kurtulasınız” ifadesi, yalnız 
cuma günü namaz kılmakta olup onunla yetinmeye kalkan 
Müslümanlara önemli bir uyarıdır. Namaz Allah’ı anmak ve ona 
itaat etmek içindir ve beş vakit olarak emredilmiştir. Namaz 
vaktinde kılınacaktır. Namaz dinin direğidir gibi Efendimizin 
öğütleri de göz önüne alındığında, Müslüman’ın Cuma günü 
camiye gitmeyi yeterli sayar gibi davranması önemli bir suç 
oluşturur. Cuma günü camiye gidip namaz kılan Müslüman 
kardeşlerime, günün beş vaktinde de namaz kılmayı nasip 
etmesi için, Yüce Rabbime dua ederim...

Yüce Kur’an’ın pek çok ayetlerinde salih amel, iman ile birlikte 
anılmaktadır. Yine pek çok ayetlerinde de amel yani çalışmak 
ve iyi işler üretmek anlamına gelen salih amel, iman ve Ahiret 
inancı ile birlikte zikredilmektedir. Ahiret inancı ve iman, salih 
amel ile bütünleşmek zorundadır. Ahiret inancı ve koşa koşa 
camiye gitmek yetmeyecektir. Kulun kazancı hem ibadette ve 
hem de dünyada helal kazançla geçinebilmekte tek dayanacağı 
sey çalışması olacaktır.... “İman edip salih amel isleyenlerin 
kötülüklerini, yani günahlarını örteceğiz” mealindeki ayet, 
Müslüman’a verilecek en büyük hediyeyi müjdeleyen bir ayettir. 
Çünkü sadece kötülük örtülmekle kalmayacak, Yüce Allah, böyle 
yaşayan kuluna yaptığı güzel işlerin ödülünü artırarak verecektir. 
Allah’ın bu ayetteki vaadi böyledir. Ancak, Müslüman’ın bu 
ödüle layık olabilmesi çalışmasına bağlanmaktadır. Müslüman 
dosdoğru davranışı ile ölünceye kadar gücü ölçüsünde, iman 
ve salih amel ile yaşayacaktır ve ölümünde en büyük ödüle hak 
kazanacaktır.... Kur’an meali okuyarak yukarda, tadımlık olarak 
aldığım ayetlerin geniş bir şekilde anlatılanlarını öğrenelim ve 
salih amellerde yarışalım diye dua ederim…
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Bismillahirahmanirahim

1- “Her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet günü (yani ahirette) 
dünyada yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. 
Kim cehennemden uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, 
o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı bir 
geçimlikten ibarettir.”Al’i İmran suresi 185. ayet.

2- “Sur’a üflenince, kabirlerinden Rablerine koşarak 
çıkarlar.” Yasin 51. ayet.

3- “Namazı kılın, zekâtı verin! Kendiniz için önden 
gönderdiğiniz her hayrı Allah katında bulacaksınız.” Bakara 
suresi 110. ayet. 

4- “Ahireti isteyip inanmış olarak, ahiret için gerekli 
çalışmaları yapan kimselerin çabaları şükre değer.” İsra 
suresi 119. ayet. 

5- “Ahiret yurdunu, yeryüzünde böbürlenmeyi ve 
bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. Sonuç, Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlarındır.” Kasas suresi 83. ayet.

Ahiret hayatı kıyamet ile başlar. Yeniden dirilme ve Allah’ın 
huzurunda toplanma ve yargılanma (hesap verme) ile devam 
ederek, cennet ya da cehennem hayatının başlaması ile 
tamamlanır. Ahiret hayatı sonu olmayan ebedi bir hayattır.

Ben seçtiğim tadımlık ayetler ile ahiret hayatı süreci hakkında 
bilgiler sunmaya çalışacağım...

Ahiret hayatı insanın ölümü ile başlar. Ahirette insan için iki durak 
vardır. Birincisi geçici olarak konulan kabir, ikincisi kıyamet ile 
başlayan hesap sonrası gidilecek cennet ve cehennemdir.

Mezar hayatına “Berzah” denilmiştir. Burada ve sonrasında 
insana, ahirete yolladığına göre işlem yapılacağı haber 
verilmektedir. Efendimiz “Kabir ya cennet bahçelerinden bir 
bahçe ya da cehennem ateşinden bir çukur” buyurmuşlardır.

Kıyametin kopması ile beraber, tüm canlılar ölecekler ve ikinci 
Sur’a üflenince eskiden ölenler ile kıyamet günü ölenler dirilecek 
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ve çekirgeler gibi hesap meydanına koşacaklardır. Kur’an bunu 
haber vermekte... Dünya hayatında iyi ya da kötü ne varsa en 
ince noktaya kadar yazılmış olan amel defterleri açılacaktır.

Ahirette hesabın nasıl verileceği Vakı’a suresinde açık bir 
şekilde anlatılmaktadır. İlk ayetlerde, kıyamet ile ilgili korkunç 
sahnelere yer verilmektedir. Sonrasında insanların üç guruba 
ayrılacakları ve bunların ceza ve ödülleri anlatılmaktadır.

İnsanların dünya hayatında yaptıkları iyi ya da kötü eylemlerinin 
yazıldığı defterlerinin kendilerine verileceği bildirilmektedir. Bu 
defterlerdeki kayıtlara göre yargılanan insanların cennet ya da 
cehennemi kazandıkları açıklanmaktadır...

Vakı’a suresinin tamamı okunup düşünüldüğünde, bu 
dünyadayken ahirete hazırlanmanın ne kadar önemli olduğu 
anlaşılacaktır. Kur’an’ı sadece bilmedikleri Arapça ile okumakta 
olanlar, bu bilgilerden habersiz yaşamaktadırlar. Bunun için 
Kur’an aynı zamanda meal olarak da okunup anlaşılmalıdır. 
Allah, Kur’an’ı okunup anlaşılması ve edinilecek Kur’an ahlak ve 
bilgisi ile yaşanmasını emretmektedir... Kur’an meali okuyalım 
ve dinimizi kaynağından öğrenelim diye dua ederim...

Bismillahirahmanirahim

1- “Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz, oysa ahiret hayatı 
daha hayırlı ve süreklidir.” Casiye suresi 16 ve 17. ayetler.

2- “Namazı kılın, zekâtı verin! Kendiniz için önden 
gönderdiğiniz her şeyi Allah katında bulacaksınız.” Bakara 
suresi 110. ayet.

3- “Ahiret yurdunu, yeryüzünde böbürlenmeyi ve 
bozgunculuğu istemeyenlere veririz. Sonuç, Allah’a karşı 
gelmekten sakınanlarındır.” Kasas 83. ayet.

Yüce Kur’an’da, dünya ve ahiret hayatını ve nimetlerini anlatan 
400 civarında ayet vardır. Bu ayetlerin bir kısmında, dünya 
ve ahiret nimetleri karşılaştırılmakta ve ahiret nimetlerinin 
devamlılığından söz edilmektedir...
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Ahiret hayatı dünyadayken hesabın kazanılacağı sonsuz 
hayat. İnsan, bu dünyaya imtihan için gönderilmiştir. İmtihan 
ve bunun hesabı ahirette Yüce Allah’ın huzurunda verilecektir. 
Hesabın sonucu, gerçek adalet sahibi Yüce Allah’ın kararı ile 
açıklanacaktır..

İnsan, bu dünyada Allah’ın halifesi olarak, sayamayacağı 
kadar nimete sahiptir. Bu nimetler kendisine, Allah’ın emir ve 
yasaklarına uygun olarak kullanması için verilmiştir. Buna 
uyanlara cennet, karşı çıkanlara cehennem vardır.

Allah, insanları uyarmak ve dini tebliğ için peygamberler 
göndermiştir. Peygamberler, Allah’ın varlığını ve birliğini 
bildirerek, doğru ve eğri yolun insanları nereye götüreceğini 
anlatmışlardır.

Efendimiz, dünya ve ahiret hayatı hakkında şu özlü bilgiyi 
vermektedir “Ölmeyecek gibi bu dünya için, yarın ölecek 
gibi ahiret için çalışınız…” iyi ile kötünün, mazlum ile zalimin 
hesaplarının görüleceği ahiret için insanları uyaran pek çok 
ayet vardır. Bunların başında, Müslümanların günde kırk defa 
okuduğu kitabın anası. Duaların en büyüğü Fatiha suresi gelir. 
Üçüncü ayette “Maliki yevmiddin” ifadesiyle ahiret hesabı 
hatırlatılır. 5, 6, 7. Ayetlerde “Bizi doğru yola, hidayete 
erdirdiklerinin yoluna ilet, gazaba ve sapıkların yoluna 
değil” diye dua edilir. “Yalnız sana ibadet (kulluk) eder ve 
yalnız senden yardım isteriz” diye de Allah’a söz verilir. 
Bu ayetlerin özünde, yolun doğrusu ve eğrisi anlamı vardır... 
Ahiret hayatına inanmak imanın önemli şartıdır. Birçok ayette, 
Allah’a iman ile ahirete iman birlikte zikredilmektedir. Ahiret 
inancı olmayanların, yani hayat yalnız bu dünyada vardır, tekrar 
dirilmek yoktur, zaman her şeyi halleder düşünce ve inancında 
olanlar inkârdadırlar. Kur’an’da bu anlayışta olan insanların 
davranışları ve kötü sonları hakkında bilgi veren pek çok ayet 
vardır.

İnsan dünya nimetlerinin cazibesine kapılır ve kadına, altın 
ve mücevherlere, evlatlara vb. aşırı ilgi ile bağlanırsa, Allah’ı 
unutabilir. Allah unutulursa, ahirette hesap vermek mümkün 
olamaz.
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İyi işler yapmak, ibadeti severek yapmak insana geçici dünya 
zevklerinden daha tatlı ve hoş gelmelidir. Böyle bir davranış ve 
hayat tarzı hayata anlam kazandırdığı gibi, ahiret hesabı da 
kolaylaşır,  Ahiret bu dünyada kazanılabilir. Kur’an ahlakı ahireti 
kazandırır. Kur’an meali okuyarak, Kur’an ahlakı edinelim diye 
dua ederim…

Bismillahirahmanirahim

1- “Her can ölümü tadacaktır. Sonunda, bize döneceksiniz.” 
Ankebut suresi 57. ayet. 

2- “Her insan ölümü tadacaktır. Dünya hayatı, zaten sadece 
bir geçimlikten ibarettir.” Al’i İmran suresi 185. ayet. 

3- “… Nihayet birinize ölüm geldiği vakit, ölüm ile görevli 
elçilerimiz bir eksiklik yapmaksızın, onun canını alırlar.” 
Cuma suresi 8. ayet.

4- “ Allah hanginizin daha güzel amel (iş) yapacağınızı 
sınamak için, ölümü ve ömürü yaratmıştır.” Mülk suresi 2. 
ayet.

5- “Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl 
hayat, ahret yurdundaki hayattır. Keşke bilselerdi.” Ankebut 
suresi 64. ayet. 

6- “Nerede olursanız olunuz, sağlam ve tahkim edilmiş 
kaleler içerisinde bulunsanız bile, ölüm size ulaşacaktır.” 
Nisa suresi 78. ayet.

Seçtiğim tadımlık ayetlerle, siz kıymetli okurlarımı uyarmak ve 
ölümü hatırlatmak istedim. Dünyada her an bir doğum olduğu 
gibi, yine vade gelince kaçınılmaz olan ölüm vardır. Ölüm 
haktır ve kaçınılması imkânsız bir gerçektir ölümü her canlı 
bilir ve hisseder. Çünkü ölüm, Allah’ın kanunu ve emridir. Allah, 
yaratılışta tüm yaratıklara ölüm duygusunu da yaratmıştır... 
Ölüm, yalnız insan için değil, sonsuz âlemlerde mevcut 
yaratılmışların tümü için vardır. Dünyada olan ölüm ahirette 
olmayacaktır, oradaki hayat sonsuz hayattır... İnsan akıllı bir 
yaratık. İnsan, yakın ve uzak çevresinde ölen yaratılmışların 
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ölümlerini, bir ibret ve bir işaret olarak değerlendirmelidir... Akıllı 
ve ayrıcalıklı insan, elbet tadacaktır ölümü. Tıpkı bitkiler, ağaçlar 
hayvanlar ve küçüğüne kadar olan mikrop ya da bakteriler ve 
insan gözünün göremeyeceği küçük büyük âlemler gibi varlıklar 
da vade gelince öleceklerdir... 

Allah’tan gelen insan, yine Allah’a dönecektir. Bu dönüşün 
başlangıcı ölümdür... Dünya insan için imtihan yeridir 
ve geçicidir. Dünya, insan için ahiretin kazanılacağı bir 
labaratuvar. Kimi insan Allah’ı unutarak ahiret için kötü sonunu 
hazırlayacak, kimi de Allah ve peygambere itaat ile mutlu 
sonunu hazırlayacaktır...  Allah, dünyayı insanın geçici evi 
olarak dayayıp döşemiş ve insanın sayamayacağı kadar nimet 
ile doldurmuştur. İnsan bunun değerini bilmeli ve evini temiz 
tutmalıdır. Bugün kirlettiğimiz dünyamıza bakarak ibret almalı 
ve Müslümanlar olarak evimizi temizlemeliyiz... Ömür kısadır. 
Allah’ın insana verdiği ömür, Allah’ın emir ve yasaklarına, uyan 
insanlar için, güzel geçecek. Müslüman, Allah’ı bilerek ve O’nun 
emir ve yasaklarına uygun yaşayan ve o ruh ile ebedi evine 
dönen insan olmalıdır. Buna uyanlara Allah’ın vaadi cennettir... 
Müslüman, Efendimizin “Ağız tadını bozan ölümü sık sık 
hatırlayınız” tavsiyesine uyarak ölümü düşünecek ve ahirete 
hazırlanacaktır. Bu hazırlığın temeli Kur’an ahlakıdır. Müslüman 
Kur’an’ı okuyacak, anlayacak ve Kur’an ahlakı ile yaşayacaktır. 
Kur’an’ı anlamak birinci farzdır ve bu da biz Türkler için, Kur’an 
meali okumakla mümkündür… 

Doğum ile başlar ölüme yolculuk. İnsan, doğumdan itibaren, 
kendisine verilen ömür dediğimiz zamanı kullanmaya, başlar ve 
her an ölüme yaklaşır... İnsan, geçici dünya hayatına sıfırdan 
başlar, ölüm ile sonsuz hayata doğar. İmtihanı geçmiş ya da 
kaybetmiş olarak toprağa girer… İnsan topraktan yaratılmıştır 
ve toprak insana dünya, hayatında devamlı hizmet eder. Toprak 
varlıklarıyla, kendinden olan insana ömür boyu ne isterse 
verir, ihtiyaçlarını karşılar. Kimi bitki ile oksijen, kimi ile kömür, 
kimi ile demir, kimi ile protein. Hâsılı insana, ne lazımsa onları 
taşır durur. Allah böyle dilemiş ve toprağa bu emri vermiştir... 
Bir an gelir ömür tükenir ve insan ölür ve toprağa girer. Temiz 
dönebilirse toprağa, güzel kabul görür ve acı çekmez berzahta. 
Bu Müslüman dünyada Allah’ın emir ve yasaklarına, gücü 
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ölçüsünde itaat etmiş ve ahirete hazırlanmıştır. Allah’ı unutup 
dünya zevklerine dalmış olanlar, ahirete hazırlanmamışlar ve 
kaybedenlerden olmuşlardır... “Bu dünya hayatı bir eğlence 
ve oyundan ibarettir” ayeti, Allah’ı unutan dünya tutkunlarına 
bir uyarı ile gerçek hayatın ahiret hayatı olduğuna bir işarettir... 
Müslüman, bu dünya hayatını boşa harcamamalıdır. Müslüman 
iman ile salih amel üretmelidir. Yani hem kendi için ve hem de 
insanlık için iyi ve faydalı işler yapmalı, Allah’ın ve peygamberin 
emir ve yasaklarına gücü ölçüsünde uyarak, ahiret hayatına 
hazırlanmalıdır... Allah’ın beklediği kul budur... Yüce Allah’ın 
Efendimizin şahsındaki şu öğüdünü iyi düşünmeliyiz. “Ey örtüye 
bürünen Resulüm! Kalk ve insanları uyar! Sadece Rabbini 
büyük bil! Kötü şeyleri terke devam et! Giydiklerini temiz 
tut! Yaptığın iyilikleri çok görerek başa kakma! Rabbinin 
rızasına erişmek için sabret!” Müdessir suresi 1–7 ayetler. 
Öğüt emir olarak verilmiştir. Tıpkı ölüm emri gibi, net. Düşünüp 
yoğun bir inanç ve anlayışla yaşamalıyız bu ayetleri… Kur’an 
meali okuyalım ve ömür ile ölümü kaynağından öğrenelim. O’na 
göre yaşayalım diye tüm Müslümanlara ve insanlığa ve kendime 
Allah’tan yardım dilerim…

Bismillahirahmanirahim

1- “Kıyamet günü, her emzikli emzirmekte olduğunu unutur. 
Her gebe bebeğini düşürür.” Hac suresi 2. ayet.

2- “Kıyamet koptuğu gün, herkesin kendine yeter derdi 
vardır.” Abese 37. ayet.

3- “Suçlu kimse, o günün azabından kurtulmak için, 
çoluğunu çocuğunu, kardeşini, kendisini yetiştirmiş 
olanları ve yeryüzünde bulunan herkesi feda etmek ister.” 
Mearic suresi 14. ayet. 

4- “O gün, Allah’a karşı gelmekten sakınmış olanlara Allah: 
Bugün size korku yoktur. Siz üzülmeyeceksiniz.” Zuhruf 
suresi 68. ayet.

Kıymetli okuyucularım, Size bu ve bir gün sonraki yazılarımla 
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“Kıyamet”i anlatmaya çalışacağım. Doğum ile başlayan ölüm, 
her canlının bilinçaltında vardır. Aklı olan insan, özellikle orta 
yaştan sonra, ölümün farkına varmaya iyice başlar. Etrafından 
ve yakınlardan insanların öldüklerini görür ve ölümü duyar. 
İnsanlar ölümü hoş karşılayamazlar. Ölüm korkusunu, kıyamet 
ve sonrasında olan hesabı ve ahireti düşünenler daha derinden 
duyarlar. Bunlar inanmış olanlardır ve “hesap günü”nün 
zorluğunu Kur’an’dan öğrenmişlerdir... Kıyamet gününün 
zorluğu ve korkunçluğu yanında ölüm, dünyadan ayrılmaktan 
başka bir şey değildir. Sadece dünyaya ve dünya nimetlerine 
düşkün olanlar ve kıyamete inanmayanlar, kıyamette Allah’ın 
azabının korkunçluğunu yaşayacaklardır... İnsan ölümde 
yalnızdır. Kıyamette ki yalnızlık ve çaresizlik ölçülemeyecek 
boyutlardadır. Kıyamet günü herkesin kendine yeter derdi vardır. 
Anne baba, evlat ve yakınlardan hiç kimse kimseye yardım 
edecek durumda değildir... Kıyametin korkunçluğu Kur’an’da kırk 
sekiz ayette anlatılmaktadır. Kur’an meali okuyanlar, kıyametin 
ne demek olduğunu öğreneceklerdir. Kıyamet gününün azabı, 
Allah’ı inkâr edenler, kıyamete inanmayanlar ve hesap gününü 
tanımayanlar içindir. Bunlar biz yaşarız ve ölürüz, zaman her 
şeyi halleder diyenlerdir...

Kıyametin gerçek olduğuna inanan Müslüman, bu dünyadaki 
yaşantısının çok kısa olduğunu iyi düşünmelidir. Buna paralel 
olarak ne zaman öleceğini bilmediğini de göz önünde tutarak, 
her an için ölüme ve kıyamete hazırlanmalıdır. Müslüman, 
ahirette, ne gönderdiyse onu bulacaktır. Her insan da aynısını 
bulacaktır. Müslüman’ın ahirete götüreceği Allah’ın emri ve 
yasaklarına uyumu ve ölçüsü. İnanan ve salih amel üreten 
kul olması. Salih amel üretmek için bilgi sahibi olması, ilmin 
ve bilginin doğruluğu istikametinde iyi ve insanlığa faydalı iş 
üretmesi. Allah’ın emir ve yasaklarına gücü ölçüsünde uyması, 
bunun içerisine kulun ibadeti, helal ve haramlara karşı Allah’ın 
emirlerine bilgi ile ulaşması gelir... 

Müslüman, kıyamet, dünya ilişkisinin ne olduğunu ancak, 
Kur’an’dan öğrenecektir. Efendimizin sünnetini bilmek için de 
Efendimizin nasıl bir insan ve ne ile görevlendirildiğini de yine 
Kur’an’da öğrenecektir. Bunun için Kur’an mealini okuyacak ve 
hissesini alacaktır...
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Kıyamet günü, cehennemin çevresinde tüm insanlar toplandığı 
zaman, Allah’a karşı saygılı olanların kurtarılacağını ve onların 
Allah’a, gelmiş konuklar olarak ağırlanacaklarını Rabbimiz, 
Yüce Kur’an’da müjde olarak bildirmektedir...

Bismillahirahmanirahim

1- “Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Onu 
bilip söylemek nerede, sen nerede? Onun bilgisi yalnız 
Rabbine aittir. Sen ancak, ondan korkanları uyarabilirsin. 
Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir 
akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.” 
Nazi’at suresi 42 den 46. ayete kadar.

2- “Kıyametin kopması, bir göz kırpması kadar veya daha 
kısa bir zaman işidir. Allah’ın her şeye gücü yeter.” Nahl 
suresi 77. ayet.

3- “Sur’a üflenir ve Allah’ın dilediği bir yana, göklerdeki 
ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir defa daha üflenir ve 
hepsi de boyunlarını bükerek Allah’a gelirler.” Zümer suresi 
68. ayet.

Kıyamet sözlük anlamı: Dünyanın sonunun geldiği ve tüm 
ölülerin kalkıp toplanacağı gün demektir...

İnsanın dünya hayatında iki nokta vardır. Bunlar doğum ve 
ölüm. İnsan doğum noktasından kıyamete doğru yaşayan 
her yaptığından sorumlu. Salih amel yani iyi ve faydalı işler 
yapmakla görevli. Allah, dünyayı dayayıp döşemiş ve insanı 
görevli olarak tayin etmiştir. İnsan başta kendisi olmak üzere 
kendisine teslim edilmiş olanları en güzel bir şekilde korumak 
ve hatta daha da güzelleştirmekle görevli halife...

İnsan doğum ile ölüm arasında dünyadan ahirete ne gönderdiyse 
onu bulacaktır. İsrafil adlı melek, kıyametin ilan düdüğünün 
görevlisi. Düdüğün adı Sur. Hz.İsrafil ilk üflediğinde, tüm insanlar 
ve canlılar ölecekler. İkinci üflediğinde ise, mezarlarından 
fırlayan insanlar hesabın görüleceği hesap mahkemesine doğru 
koşacaklar...



PARA İLE SATILAMAZ 

ÇOĞ
ALTILAMAZ 

KOPYALANAMAZ

167

Bu sırada, yerin göğün birbirine karışacağı, yıldızların 
döküleceği, göğün erimiş maden gibi yere ateş yağdıracağı, 
büyük patlamalar ve depremlerin olacağı, dağılan ve eriyen 
dağlar ile dümdüz edilecek olan yeryüzünün mahkeme alanı 
olacak. Kur’an’da açıklanmaktadır... Kıyametin yani yukarda 
sıraladıklarımızın çok kısa bir zaman içerisinde olacağı, yine 
Yüce Kur’an’da anlatılmaktadır. Bu kısa sürede, Allah’a karşı 
gelmekten sakınanlar, yani Allah’ın emir ve yasaklarına gücü 
ölçüsünde uyan kullar üzülmeyeceklerdir. Bu husus da yine 
Kur’an’da açıklanmaktadır. Biz insanlara düşen kıyamet 
gerçeğini bu dünyadayken iyice bilmek ve ona göre Kur’an 
ahlakı ile yaşamaktır. Bunu da, Kur’an Meali okuyarak konuyu 
kaynağından öğreneceğiz...
İslam tarihinde Ehli Sünnet, âlimlerinin verdikleri bilgilere 
göre, kıyametin kopmasından önce çeşitli alametler belirecek 
ve bu çeşitli olaylar ile ortaya çıkacaktır. Kıyametin biz son 
ümmet zamanında mutlaka kopacağının delili, Efendimizin 
son peygamber olarak bildirilmesidir... Kıyametin ensemizde 
olduğunu bilelim... Kıyamet yakın diyor Kur’an. Günümüzde 
eğlencede insan. Kıyamet ansızın koptuğu zaman. Pişmanlık 
fayda vermez el aman... Rabbimizin merhameti üzerinizde 
olsun diye dua ederim…

Bismillahirahmanirahim
1- “İnanan ve yararlı işler (salih amel) yapanlar ki, kişiye 
gücünün yeteceği kadar sorumluluk yükleriz, işte onlar 
cennetliklerdir ve orada temelli kalacak olanlardır .” A’raf 
suresi 42. ayet.
2- “Onlar (cennetlikler) için, altın tepsilerde kadehler 
dolaştırılır (sarhoş etmeyen içkiler) canlarının istediği ve 
gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır… Onlar orada ebedi 
kalacaklardır.” Zuhruf suresi 71. ayet.
Kıymetli okuyucularım, bu hafta size cennet ve cehennemden 
anlatmak istiyorum.
Ölüm ve kıyamet ile ahiret hayatı başlar. Hesap sonunda da 
Yüce Allah cennetlik ve cehennemlikleri belirler. İnsan cennet ve 
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cehennemi bu dünyada yaptığı çalışmalara göre kazanacaktır. 
Günahları ağır gelenler için, cehennem hayatı, tartıları günah 
yönünden hafif gelenleri cennet hayatı bekleyecektir. Elbette 
Allah, dilediğini cennete, dilediğini cehenneme koyar. Yani ben 
bu dünyada, namaz kıldım ve diğer sorumluluklarımı yerine 
getirdim, benim cennet hakkımdır demeye kimse yetkili değildir. 
Cennet sözlük anlamı: Bahçe, çok güzel mutluluk ve ferahlık 
veren yer. Kur’an’a göre ise, dünyada takva sahipleri ve ihlâslı 
kullara, Allah’ın ahirette hazırladığı huzur ve mutluluk bahçesi. 
Allah’a ve peygambere itaat ile emir ve yasaklara gücünün 
ölçüsünde uyan, iyilikleri emreden kötülükleri engelleyen 
kullarına Allah’ın vaad ettiği mekan, yer.... Kur’an’da cennetin 
nasıl bir yer olduğu ve bu dünyada cenneti kazanmak için neler 
yapılması gerektiğini anlatan yüzlerce ayet vardır. Allah, kulları 
anlasınlar diye Kur’an’ı kolaylaştırdığını bildirmektedir. Her kul 
Kur’an’dan nasibini alır. Kur’an meali okuyan Müslüman. Kur’an’ı 
anlayacak ve ona göre bir yaşam tarzı seçecektir. Kur’an, 
benzetmek gerekirse, Allah’ın sofrasıdır ve bu sofraya ihlâs ile 
Allah’ın adını anarak oturan kul sofradaki sonsuz nimetlerden, 
bilgisi ölçüsünde alacaktır... Kur’an’da, cenneti kazanmak 
için insanın hangi işleri yapması ve hangi ahlak sahibi olması 
gerektiği konusu açık seçik bir şekilde anlatılmaktadır. Kısaca, 
Allah’a iman ile ahirete kesin olarak inanmak, güzel ahlak 
sahibi olmak, dürüst ve adaletli olmak, Namaz kılmak, zekât 
vermek, ana babaya ve yakınlara bakmak, sözünde durmak, 
yalan söylememek, çalışmak ve iyi faydalı işler üretmek 
gibi... Bu erdemlere sahip olanların cennet umabilecekleri 
anlatılmaktadır...

Cennet, uçsuz bucaksız bir bahçe. Kıyamet günü bu bahçe 
insanlara yaklaştırılacak ve cenneti kazananlara verilecek. 
Bahçenin içinden temiz su, bal, süt ve içenleri sarhoş etmeyen 
güzel içimli içeceklerin aktığı ırmaklar. Her türlü meyve ve 
yiyeceğin bol olduğu Kur’an’da anlatılmaktadır. Çok çeşitli 
çiçeklerin olduğu cennette, tertemiz havada esen rüzgârların 
yaydığı hoş kokular. Cennetlikleri rahatsız edecek ne soğuk 
ve ne de sıcak hava şartlarının olmadığı Kur’an’da ayrıca 
anlatılmaktadır... Cennetliklerin giysilerinin ipekten olacağı ve 
cennet ehlinin gençleştirileceği, emirlerine hizmetçiler ve el 
değmemiş eşler verileceği ve cennete boş söz konuşulmayacağı, 
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selama karşılık selam olacağı ve meleklerin cennetliklere cennet 
kapılarında bekleyerek “selam” ile karşılayacakları da Kur’an’da 
anlatılmaktadır.

Cennette huzur ve mutlulukla ebediyen bir yaşamın olduğu 
bilgisi ile, bu dünyada cennete hazırlananlara ne mutlu, Kur’an 
meali okuyalım ve Allah’ın kullarına yarattığı nimetleri öğrenelim 
diye dua ederim....

Bismillahirahmanirahim

1- “İnkâr edenler ateşe atıldıkları gün, Dünyadaki hayatınızda 
sizin için güzel olan her şeyi harcadınız, onların zevkini 
sürdünüz. Bugün; yeryüzünde haksız yere büyüklük 
taslamanız ve yoldan çıkmanıza karşılık, alçaltıcı bir azap 
göreceksiniz.” Ahkaf suresi 20. ayet.

2- “Suçlulara: “Sizi bu cehenneme sürükleyen nedir?”diye 
sorulur. Onlar şöyle derler: “Namaz kılanlardan değildik, 
düşkünleri doyurmuyorduk, batıla dalanlarla biz de 
dalıyorduk, Ahiret ve kıyameti yalanlıyorduk. Ölüm bize o 
haldeyken geldi.” Müddessir suresi 41-47. ayetler.

Cehennem sözlük anlamı: Çok sıkıntı verici, bunaltıcı, çok sıcak 
yer. Ateş çukuru. Kur’an’a göre ise: Sözlük anlamından çok 
şeytanın, kafirlerin, münafıkların ve günahkarların elem ve azap 
çektikleri yer. Kur’an’da cehennem kelimesinden başka cahim, 
sekar, hutame, nar gibi kelimeler de vardır...

Cehennemliklerin dünyadaki davranışları Kur’an’da şöyle 
anlatılmaktadır. “Allah’ı inkâr ederler ahirete inanmazlar, 
ölümden sonra dirilmek ne demek biz yaşar ve ölürüz.  Zaman 
her şeyi halleder anlayışında olanlar. Dürüst olmayan yalan 
söyleyenler, büyüklük taslayanlar, sözlerinde durmayanlar 
Allah’a ve peygambere itaat etmeyenler, şeytana arkadaşlık 
edenler, kötülük eden ve iyi faydalı işler üretmeyenler. Bunlar 
dünya zevklerine düşkün olan ve para onlar için her şey 
olanlardır...”
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Cehennemde ölüm yoktur. Cehennemlikler oradaki azaba karşı 
ölümü isterler ancak, ölüm onların her yanlarından yaklaştığı 
halde ölemezler. Orada acı ve elem devamlıdır. Orada her 
şey ateştendir, elbiseler ateşten, yiyecek ve içecekler ateşten. 
Cehennemliklerin derileri yanıp döküldüğünde acı çeksinler 
diye yeni deriler takılır.

Cehennem, cehenneme düşenlerin suçlarına göre yakacak ve 
elem verecektir. Şeytan ve münafıklar en alt katta ve ateşin en 
azgın olduğu yerde ebediyen cezalandırılacaklardır.

Cehennem ehlinin ağızları kapatılacak ve suçlarını elleri, 
ayakları ve derileri anlatacaktır…

Melekler cennet ehlini selam diye karşılarken, cehennem ehline 
“hak ettiğiniz cezayı çekin” diyeceklerdir... Tüm bunlar ve fazlası 
Kur’an’da açık seçik anlatılmaktadır. Kur’an’da ayrıca cennet 
ehli ile cehennem ehli arasında çeşitli konuşmalara da yer 
verilmektedir.

Yazımızın baş tarafına aldığım ayetlerde olduğu gibi. “Sizi 
cehennem ateşine sürükleyen nedir?” sorusu ve cevaplar, 
cehennemliklerin dünya hayatındaki yaşamlarına birer örnektir.

Cennet ve cehennemlikler arasındaki konuşmalarda öne çıkan 
yanlışların başında namaz ve zekât gelmektedir. Namaz dinin 
direğidir ve insanları kötülüklerden arındıran en başta gelen 
nimettir...

Kur’an mealinin okunmasının ne kadar önemli olduğu cennet ve 
cehennem ile ilgili öğrenilmesi gerekenlerden anlaşılmaktadır. 
Rabbimiz bizi, Kur’an okuyup anlayan ve o ahlak ile yaşayan 
kullarından eylesin diye dua ederim.

Bismillahirahmanirahim

1- “Bilin ki, dünya hayatı oyun, oyalanma, süslenme, 
aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi olmaktan 
ibarettir” Hadid suresi 20. ayet.

2- “Onlar dünya hayatının görülen kısmını bilirler. Onlar 
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ahiretten habersizdirler” Rum suresi 7. ayet.

3- “Ahirete inanmayanların yaptıkları işleri kendilerine 
güzel gösterilmiştir, bu yüzden körü körüne bocalarlar” 
Neml suresi 4. ayet. 

4- “Allah’ı unutup, Allah’ın da kendilerini kendilerine 
unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkmış 
kimselerdir.” Haşr suresi 19. ayet.

5- “Bizimle karşılaşmaya inanmayan ve dünya hayatından 
hoşnut olup ona bağlananlar ayetlerimizden habersizdirler. 
İşte bunların kazandıklarına karşılık varacakları yer 
cehennemdir.” Yunus suresi 7–8. ayetler.

Seçtiğim bu tadımlık ayetler, dünya ve dünyaya bağımlılığı 
anlatırlar. Allah’ı unutturmak ve ahireti yok saydırmak için 
çalışan ve İslam’ı yok etmek isteyenlerin amaçlarına da işaretler 
vardır. Kur’an’da benzer pek çok ayet vardır. Müslüman’ı 
dünyevileştirmek için çalışan İnsanları tanıtan ayetler olduğu 
gibi, dünya nimetlerinin esiri olanların kötü sonunu açıklayan 
ayetlerde vardır...

Kur’an mealini Allah’ın verdiği akıl ve düşünceyi doğru 
kullanarak okuyan inananlar, dünya nimetlerine tapmaktan uzak 
kalacaklar ve Yüce Kur’an’ın Kasas suresinin 77. ayetindeki  
“Allah’ın verdiği nimetleri doğru yolda kullan. Ahireti kazan. Ama 
dünyadan da nasibini unutma” emrine göre hareket edecektir. 
Bir başka ayetteki “Dünya hayatı sakın sizi ayartmasın” uyarısını 
da hiç aklından çıkartmayacaktır... İnsan bu dünyaya imtihan 
için gönderilmiştir. Efendimizin buyurduğu gibi  “Dünya, ahiretin 
tarlasıdır” İnsan, bu dünyada yaşamı boyunca imtihandadır. 
İmtihan kurallarını koyan ve imtihan sonunda ahirette hüküm 
veren de sadece Allah’tır. İnsan imtihanı kazanmak için, Allah’a 
ve peygambere itaat edecek, emir ve yasaklara gücü ölçüsünde 
uyacak, çalışacak ve güzel, hayırlı, faydalı işler üretecektir. 
İnsanın bu dünyadaki denenmesinin ve imtihanının amacı, 
ahiret kazancı ya da kaybı içindir.

İnsan Allah tarafından en güzel şekilde yaratılmıştır. Kur’an dili 
ile “Ahsen-i takvim” üzere yaratılmıştır. Ayrıca, Allah’ ı tanıma 
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ve O’na, itaat etme eğiliminde yaratılmıştır. Kur’an ifadesiyle 
“Hanif’tir. Dünya zevklerine dalan, ahireti yok sayanlar, Allah’ı 
unutanlardır. Bunlar güzel yaratılışı ve hanifliği kaybederler 
ve Kur’an ifadesiyle “Esfele-safilin” olurlar. Yani en aşağının 
aşağısı durumuna düşerler ve dünyaya taparlar. Bu sürece 
girenler dünyevileşme yolunda hızla ilerlerler ve kendilerinin 
yaptıklarını haklı ve güzel görmeye başlarlar...

Bugün ülkemizde “Ilımlı İslam” adı altında bir oyun 
oynanmaktadır. Amaç, Müslüman’ı İslam’dan uzaklaştırmak, 
Allah’ı unutturmak ve dünyaya tapar hale getirmektir. “Allah 
indinde din tektir ve bunun adı da İslam’dır” Müslüman 
kardeşim, her cuma namazından sonra hutbede bu ayet 
okunur. İslam’ın ılımlısı, sıcağı soğuğu diye bir şey olamaz. 
Bu yutturmaca ya karşı, gerçeği bilmek ve öğrenmek için 
Kur’an meali okunacak, anlaşılacak ve ona sadık olarak 
insanca yaşanacaktır. Bu yol Allah’ın bize bildirdiği “Doğru 
Yol” (sırat-ı müstakim)dur. Dinimizi Kur’an’dan öğrenelim ve 
kandırılmayalım diye dua ederim. 

Bismillahirahmanirahim

1- “Ey inananlar! Hahamlar ve Rahiplerin çoğu, insanların 
mallarını haksızlıkla yerler, Allah yolundan alıkorlar. Altın 
ve gümüşü biriktirip, Allah yolunda sarf etmeyenlere can 
yakıcı bir azabı müjdele” Tevbe suresi 34. ayet.

2- “Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Babanın 
oğluna, oğulun da babaya hiçbir fayda sağlayamayacağı 
günden korkun.. Allah’ın verdiği söz, şüphesiz gerçektir. 
O aldatıcı şeytan da sakın Allah hakkında sizi aldatmasın.” 
Lokman suresi 33. ayet.

3- “Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Ahiret 
yurdu Allah’tan sakınanlar için, elbette daha hayırlıdır. Hala 
akıllanmayacak mısınız?” En’am suresi 6. ayet.

Dünyevileştirme tuzağı, İslam’a karşı olan ve onu yok etmeye 
yemin etmiş olan siyonizmin ve onun öne sürdüğü Hıristiyan 
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dünyasının para oyunudur. Bu oyunu, papazı, papası, hahamı 
yanında en etkili olarak da, ABD ve AB siyaseti oynamaktadır. 
Oyuncuların hedefinde, sade Müslümanlar vardır ve amaç 
onları dünyaya ve dolayısıyla kendilerine köle etmektir. İslam 
dünyasının büyük bölümü para tuzağı ile birlikte dünya zevklerine 
dalmış ve Kur’an’dan uzaklaşmıştır. Öteden beri sahnelenen 
“Ilımlı İslam” oyunu yanında bir de “dinler arası diyalog” 
yutturması sürdürülmektedir. Allah’ın tekliğini onaylamayan 
ve üçleme inancında olanlar aynı zamanda Efendimiz Hazreti 
Muhammed’i hiç kabul etmezlerken, söz konusu diyalog nasıl 
olacaktır? Bu oyun da, Müslüman’ı dünyalaştırma ve Allah’ı, 
Kur’an’ı unutturma oyunudur. Buna çanak tutan tarikat liderleri, 
sözde hocalar ve şeyhlerden uzak durmak şarttır. Allah indinde 
tek olan din İslam’dır ve bu din Yüce Kur’an ile biz Müslümanlara 
en sade bir şekilde ulaştırılmıştır. Kur’an meali okuyalım ve 
dinimizi yüce kitabımızdan öğrenelim.

Tadımlık olarak aldığım Lokman suresinin 33. ayetinde, 
“Allah’tan sakının’“ emri öne çıkmaktadır. Allah’tan sakınmak, 
O’nun emir ve yasaklarına güç ölçüsünde uymaktır. İnsan, 
Allah’ın sonsuz sevgi ve merhameti içerisinde yaşayan şerefli 
bir varlıktır. Dünyevileşmek ve şeytana uyup doğru yoldan 
çıkmak, insanın felaketidir. İnsan bunu kıyamet sabahı tam 
olarak anlayacaktır. O gün gelmeden bu dünya hayatının ahireti 
kazanmak için kullanmak Müslüman’ın şansıdır.

 “Hala akıllanmayacak mısınız?”

İnsanın hayatı yani Allah’ın insana, verdiği ömür, dünyada 
kullanılacak çok değerli bir kredidir. Dünya hayatı ve onun 
bağlanacağı ahiret yurdu bir bütündür. Kredi yani ömür bu 
bütünlük içirişinde kullanılmaz ve dünya hayatının geçici zevkleri 
ile tüketilirse bu insanın felaketi olur. Kredi dünyada, Allah rızası 
için harcanırsa bu insanın mutluluğu olur. Akıllanmak ve aklı 
doğru yolda kullanmak için, Kur’an meali okuyalım ve dünya 
hayatımızı ona göre değerlendirelim diye dua ederim.
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Bismillahirahmanirahim

1- “İnsanlardan inanmadıkları halde “Allah’a ve ahiret 
gününe inandık” diyenler vardır. Bunlar Allah’ı ve inananları 
aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar” 
Bakara suresi 8 ve 9. ayetler.

2- “İkiyüzlüler (münafıklar), yeminlerini kalkan edinerek, 
Allah yolundan alıkorlar. Allah, ikiyüzlülerin yalancı 
olduklarını bilir.” Münafikun suresinin 1. ve 2. ayetlerini 
özeti.

3- “İkiyüzlü (münafık) erkek ve kadınlar birbirlerindendirler. 
Kötülüğü emreder, iyiliğe engel olurlar. Elleri sıkıdır, Allah’ı 
unuttular, Allah da onları bıraktı. Gerçek şu ki, münafıklar 
günaha batmış kimselerdirler.” Tevbe suresi 67. ayet.

4- “İkiyüzlülerin durumu insana “inkâr et” deyip, insan 
inkâr edince, “doğrusu ben senden uzağım. Âlemlerin 
Rabbi Allah’tan korkarım” diyen şeytanın durumu gibidir.” 
Haşr suresi 16. ayet.

Bu hafta seçtiğim tadımlık ayetler, münafığın (ikiyüzlü) temel 
karakteri ve davranışlarının özünü anlatmaktadır. Yüce 
Kur’an’da yüzlerce ayetle, ikiyüzlüler en ince noktalarına kadar 
anlatılmaktadır. Kur’an meali okuyan Müslüman kardeşim, 
inanmış gibi görünen, yalancı, sapmış, bozguncu ve şeytana 
uymuş ikiyüzlülerin özelliklerini öğrenecek, hem kendini ve hem 
de din kardeşlerini ikiyüzlülerden sakındıracaktır. Yirmi üç yılda 
tamamlanan Kur’an’ın ayetlerinin iniş sebepleri (nuzül sebepleri) 
ile ilgili olarak İslam kaynaklarında ikiyüzlülerin babası olarak 
Abdullah İbn’i Übey bildirilmektedir. Bu ikiyüzlü bir gün Medine 
sokaklarında arkadaşları ile beraber gezerken, Hz. Ebubekir, 
Hz. Ömer ve Hz. Ali’ye rastlar ve arkadaşlarına bakın “Şu 
gelen budalalarla nasıl alay edeceğim” der. Hz. Ebubekir’e elini 
uzatarak “Merhaba efendim, şeyhülislam, varını yoğunu İslam’a 
harcamış olan Hz. Sıddık. Resulullah’ın can yoldaşı ve mağara 
arkadaşı”, Hz. Ömer’e elini uzatarak “Merhaba efendim, dininde 
güçlü, nefsini ve malını Resulullah’a harcamış olan Hz. Faruk”, 
elini Hz. Ali’ye uzatarak “Merhaba Resulullah’ın damadı ve 
amcaoğlu” demiş ve her üçüne birden “Vallahi bizim imanımız, 
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sizin imanınız gibi ve bizim tasdikimiz de sizin tasdikiniz gibi” 
demiş ve ayrılmışlar. Bunun üzerine Bakara suresinin 8 den 20. 
ayetine kadar olan ayetler indirilmiş... İkiyüzlü için, yüzünüze 
güler arkadan kuyunuzu kazar demek yanlış olamaz. Tıpkı, 
Abdullah İbn’i Übey örneğinde olduğu gibi, bunlar İslam’ın 
ilk günlerinden itibaren gizli gizli İslam düşmanlığı yapmışlar 
ve Efendimizle ilişkilerinde inanmış olarak davranmışlardır. 
İkiyüzlülük günümüzde gizliliğini de korumakla beraber 
açıktan ve hiç utanmadan devam etmekte ve ne yazık ki prim 
yapmaktadır. Televizyon ekranlarında konuşanların pek çoğu 
bir gün söylediklerini ertesi gün “yanlış anlaşıldım”  kalıplaşmış 
ifadelerle yalanlarını geçiştirmektedirler. Mü’min, kâfiri de 
ikiyüzlüyü de hareketlerinden tanıma imkân ve yeteneğine 
sahiptir. Yüce Kur’an ahlakına uymayan iş ve hareketler, kâfiri 
ve münafığı tanımak için ölçektir. İman ve küfürün tüm incelikleri 
ile anlatıldığı Kur’an mealini okuyup öğrenen Müslüman’ı 
yanıltmak ve aldatmak o kadar kolay olmayacaktır…

Bismillahirahmanirahim

1- “İnsanlardan inanmadıkları halde “Allah’a ve ahiret 
gününe inandık” diyenler vardır. Bunlar Allah’ı ve inananları 
aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar” 
Bakara suresi 8 ve 9. ayetler.

2- “İkiyüzlüler (münafıklar) yeminlerini kalkan edinerek, 
Allah yolundan alıkorlar. Allah, ikiyüzlülerin yalancı 
olduklarını bilir.” Münafikun suresinin 1. ve 2. ayetlerini 
özeti.

3- “İkiyüzlü (münafık) erkek ve kadınlar birbirlerindendirler. 
Kötülüğü emreder, iyiliğe engel olurlar. Elleri sıkıdır, Allah’ı 
unuttular, Allah da onları bıraktı. Gerçek şu ki, münafıklar 
günaha batmış kimselerdirler.” Tevbe suresi 67. ayet.

4- “İkiyüzlülerin durumu insana “inkâr et” deyip, insan 
inkâr edince, “Doğrusu ben senden uzağım. Âlemlerin 
Rabbi Allah’tan korkarım” diyen şeytanın durumu gibidir.” 
Haşr suresi 16. ayet.
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Siz kıymetli okuyucularımdan öğüt üzerine, her yazımın başında 
önceki yazımda aldığım tadımlık ayetleri tekrar yazıyorum. Bu 
şekil, yazının anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Okuyucularımın 
uyarı ve öğütleri için kendilerine teşekkürlerimi sunarım..

Yüce Kur’an, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartmak 
için, Allah’ın indirdiği birinci sırada ve en değerli nimetidir. 
Kur’an, inanıp iman eden iş ve ibadetlerini kalbinde pekiştiren 
kullara öğüttür. Allah, bu kullarına doğru yolu gösterir. Kur’an 
Müslüman’ın rehberidir ve Mü’min Kur’an ile beraber yaşayan 
Müslüman’dır…

Kur’an insanlığa okunmak, anlaşılmak ve yaşanmak için 
gönderilmiş ve kıyamet sabahına kadar hükmünü sürdürecek 
bir kitab. Allah, Kur’an’da insanlar için gereken her türlü bilgiyi 
ve ölçeğini koyarak, insanları doğru yola çağırmaktadır... Kur’an 
rehberliğinde yaşayan kul Allah’ın beklediği, sevdiği ve cennetle 
ödüllendireceği insandır. Mü’min olan bu tür insanlar, kötülükleri 
tanıyan ve bilen insanlar olarak, Allah desteği ile kötülüklere 
her zaman ve zeminde karşı çıkarlar. Allah bu insanların 
yardımcısıdır ve bu da her şeye yetmek demektir. İkiyüzlüler, 
insanlık için en az şeytan kadar tehlikelidirler. En büyük düşman 
olarak, hedefe koydukları inananlar, mü’minlerdir. İslam’ı yok 
etmek için her türlü hile ve silahı kullanan kefere dünyası, 
münafıklar ordusudurlar. Bu düşmanlar aşağı yukarı bellidirler, 
bir de içerde iman ettiklerini ilan ile tam bir dindar görüntüsü 
vererek Müslümanları kandıran içerdeki ikiyüzlüler vardır. Bunlar 
ekonomik gücü ve siyasi iktidarı ele geçirmek için gizli açık 
çaba sarf ederler. Yüce Kur’an’dan ikiyüzlünün karakterini ve 
davranışlarını öğrenen mü’min, bunları çok kolay tanıyacaktır.

Tadımlık olarak seçtiğim dört ayeti okuyup anlayan mü’min, 
ikiyüzlünün şeytanı nasıl solladığını öğrenmiş olacak ve İslam’ı 
yaşamını ona göre düzenleyecektir umuduyla, dua ederim.

Bismillahirahmanirahim

1- Mü’minler kurtuluşa ermişlerdir. 

2- Onlar, namazda huşu içerisindedirler. 
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3- Onlar, boş şeylerden yüz çevirirler.

4- Onlar, zekâtlarını verirler. 

5- Onlar, eşleri dışında mahrem yerlerini herkesten korurlar.

6- Onlar, iffetlerini korurlar.

7- Bu sınırları aşmak isteyenler, işte onlar aşırı gidenlerdir.

8- Onlar, emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler. 

9- Onlar, namazlarını titizlikle yerine getirirler.

10- İşte onlar, temelli kalacakları Firdevs cennetlerine varis 
olanlardır.

Mü’minun suresinin bu on ayeti Müslüman’ın özet kimliğini 
açıklar. Mü’min bu yaşam modelini seçecek kişidir. Allah’ın 
birliğine ve Muhammed’in, O’nun habibi ve resulu olduğuna 
inanacak ve Efendimizin sünnetine uyacak insandır.

Müslüman, ilim, san’at öğrenen ve işini en güzel şekilde 
yapan, sözüne sadık dürüst insandır. Ben Müslüman’ım demek 
yetmez. Müslüman inanan ve iyi, hayırlı işler yapan kişidir. Yüce 
Kur’an’ın pek çok ayetinde Müslüman “ İnanan ve salih amel 
işleyen” insan olarak tarif edilmektedir. Efendimiz, Mü’minun 
suresinin inen bu on ayeti için şöyle buyurmuşlardır. “Şu anda 
bana on ayet indi, kim bu ayetlerin gereğini yaparsa cennete 
girecektir.”

Müslüman, Allah’ın emir ve yasaklarına açık kalp ile temiz ve 
ön yargısız bir akıl ile yaklaşacak ve gücü ölçüsünde bunlara 
uyacaktır. Allah, emir ve yasaklarını Kur’an’da açık ve anlaşılır 
bir dille açıklamaktadır. Kur’an’ı anlamak için illa âlim olmak 
gerekmez. 

Allah, kulları anlasın ve öğüt alsınlar diye Kur’an’ı kolaylaştırdığını 
haber vermektedir. Kur’an Allah’ın kullarına gönderdiği öyle 
değerli nimetler ile donattığı bir sofradır ki, her kul için alacalı 
öğüt vardır. Kim bu sofraya gelir ve hiçbir şüphe içerisinde 
olmaz, peşin iman ile yaklaşırsa, kendi hissesini alır. Mü’min 
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Kur’an’ı okuyacak, hissesini alacak ve ona göre yaşayacaktır. 
Mü’min, Kur’an’ı öğrenmek ve anlamak için özen göstermelidir. 
Doğru anlayacak kadar Arapça bilmek güzel. Ancak, bugün 
ülkemizde çok iyi Arapça bilen kaç kişi vardır? İnsanımızın pek 
çoğu, kendi dilinde olan mealleri bile yeteri kadar anlamakta 
güçlük çekmektedir. Kendi dillerinde meal okuyanlar, tefsirlerden 
ve televizyon programlarında konuşan din adamlarından 
bilgilenmelidirler. Yeter ki, Kur’an’dan öğüt almak için, Kur’an 
meali okuma, alışkanlığına ulaşılsın...

Kur’an, ağır ağır okunacak ve üzerinde düşünülecektir. Allah, 
Efendimize “Gecenin bir yarısında kalk ve ağır ağır Kur’an 
oku” emrini vermektedir.

Mü’min’in Kur’an’ı öğrenmekteki amacı, hayatını Kur’an ahlakı 
ile Allah yolunda geçirmek için olmalıdır.

Mü’min, hayatı boyunca geçireceği olumlu, olumsuz durumları, 
gelişmeleri imtihan sayacak ve Kur’an penceresinden 
görecektir. Kur’an ile yoğrulan aklı ve akılla bütünleşen imanı 
ile hareket eden Mü’min hem bu dünyada ve hem de ahirette 
mutlu olacaktır.

Mü’min aklıselim sahibidir. Aklı vahiy ile aydınlanmış kişidir. 
Doğruyu eğriyi Kur’an ışığında görür. Mü’mi’nin yönü Allah’adır. 
Kur’an Mü’mi’nin Allah, yolundaki rehberi, ışığı, besini, ilacı 
ve şifasıdır.  “Allah aşırı gidenlerden hoşlanmaz.”  Bu ayet 
çok önemlidir. Mü’min, Kur’an’ın ve onun öğreticisi Efendimizin 
koyduğu sınırlar içerisinde kalacaktır. Sevinçte-kederde olsun 
tüm davranışlarında aşırı gitmeyeceği gibi, özellikle ibadetinde 
kulaktan dolma bilgilere itibar etmeyecek, doğruları Kur’an ve 
sünnetten öğrenecektir. Kur’an meali okuyalım ve doğruları 
kaynağından öğrenelim diye dua ederim.

Bismillahirahmanirahim

“Doğrusu bu Kur’an sana ve ümmetine bir öğüttür. Ondan 
sorumlu tutulacaksınız” Zuhruf suresi 44. ayet.
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Mü’min, Kur’an sorumluluğunu bilen ve Kur’an ile hayatı ve 
ahireti birlikte yaşayan kişidir.

Kur’an ahlakı ile ahlaklanan Mü’min, insanlara, milletlere aşı 
olur ve örnek bir insan etkisiyle İslam’a hizmet eder ve İslamiyet 
genişler...  Allah’a yönelen, Kur’an’ı okuyan ve düşünen her kula 
Allah, güzel bir anlayış vereceğini vaad etmektedir. Okuryazar 
Allah’ın her kulu, Kur’an sofrasından rızkını alır. Öğrendikleri 
ile amel eder, ibadet ve iyi işlerle ahiretini kazanır. Benim bu 
yazıda anlattığım Mü’min budur, İslam, iman ve ilim ile değerini 
bulur. Mü’min’in yaşantısı sadedir. Olduğu gibi görünür. Kendini 
başkalarına beğendirmek kuruntu, boş söz ve iş ile meşguliyeti 
olmaz. Üstünlük iddiası, dünya nimetlerine düşkünlük ve 
övünme gibi davranışlara enerjisini harcamaz. Çalışır ve çalışır 
ve ondan sonra da Allah bana yeter der... Her türlü zulüm ve 
şer’e karşı Allah’a sığınır. Bu davranışlarla sürdürdüğü yaşantısı 
ona huzur, sükûnet verir, sabır ile haksızlığa, karşı bütün gücü 
ile mücadele eder.

Mü’min Allah rızasını kazanmaya çalışan insandır. Mü’min 
Allah’ı görüyormuş gibi ve O’nunla konuşur gibi namaz kılar. 
Namazı vaktinde kılmaya büyük özen gösterir. Namazda 
huşu içerisinde olmak için Allah’tan yardım için dua eder ve 
çaba harcar. Yalnız kendi için değil tüm insanlığa dua eden 
ve iyilik yapmayı ahlak haline getiren takva sahibi insandır.... 
Mü’min’in kalbi Allah sevgisi ve Allah korkusu ile doludur. Tüm 
hareketlerini, Allah ve Peygambere itaat ile yönlendirir, aklını 
bu yönde kullanmayı ahlak edinmiştir. İmam’ı Gazali’nin dediği 
gibi, “Mü’minin kalbi amir, bedeni memurdur.” Mü’min çok 
çalışır çok kazanır, helalinden ve temizinden harcarken israf 
etmez. Mü’min, kazancının diğer insan ve varlıkların yardımı ile 
kazandığını bilir ve o varlıklar borçlu olduğunu düşünür. Allah’ın 
yaratıp dayayıp döşediği ve kendisine halife olarak teslim ettiği 
dünyayı kirletmez, korur. Birikimlerini hem bu dünya ve hem 
de ahiret için harcar. Zekâtının yanında vergisini de tam olarak 
öder... Mü’min çalışmanın ibadet olduğunu bilir, işini dürüstlükle 
sağlam yapar ve emeğinin karşılığını ölçülü olarak alır, açgözlü 
davranmaz. Kendisine hizmet edene, çalışanın teri kurumadan 
hakkını verir. Çok çok şükreder, namazından duasından 
ve Allah’ı anıp düşünmekten büyük tad alır. Mü’min hesap 
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gününü aklından hiç çıkartmaz, hesap gününde, ahirete ne 
gönderdiyse onu bulacağını bilerek yaşar. Kur’an’da Mü’minin 
diğer özelliklerini öğrenmek için, Kur’an meali okuyalım diye 
dua ederim. 

Bismillahirahmanirahim

1- “Rabbini gönülden korkarak, içinden hafif bir ses ile 
sabah akşam an, gafillerden olma!” A’raf suresi 2O5. ayet.

2- “Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize 
sindirmiştir. İnkârı, yoldan çıkmayı ve isyanı çirkin 
göstermiştir.” Hucurat suresi 7. ayet.

Seçtiğim bu tadımlık ayetler ile siz sevgili okurlarıma gönül ile 
ilgili özet bilgi vermeye çalışacağım. Gayret benden tevfik Yüce 
Rabbimizdendir. Gönül, sabır ve namaz ile beslenirse, Allah’ı 
tanır. Allah’ı tanıyan ve O’nu anan gönül, kalbin ışığıdır ve bu 
doyulmaz bir sevdayı yaşama taşır. İnsan, bu sevdayı gönül 
yansımasıyla çevreye taşımak ister. Çevre bu sevdayla hayat 
bulur. Allah’ı anmak en büyük ibadettir ve bunun adı namazdır. 
Tembellik etmeden namazı kılalım ve Allah’ı analım.... Gönül, 
insanın cennet bahçesi ve ruhunun süsüdür. Gönül zenginliği 
varsa, ruh cennet bahçesinde sonsuz yaşam bulur. “İnsan 
başına, gelen tüm zorlukları, darda zorda olsa da gönül ekranında 
eritir. Böyle bir Mü’min gönül zenginidir. Efendimiz “Zenginlik 
mal çokluğu ile değil, gönül zenginliği iledir” buyurmuşlardır...

Gönül zenginliği yakınların, yetimlerin, hastaların, gariplerin 
gönüllerini hoş etmek ister. Gönül alır ve gönlünde Allah rızasını 
umut eder... Gönül, geçmişte hatıralara, gelecekte de umuda 
akar. Bu akışlarda zaman durur ve bu noktada zaman sıfırdır 
adeta. Bir anda buluruz düşündüğümüzü gönlümüzde. Kimi 
zaman sevinç, kimi zaman keder yansır gönül ekranlarımıza ve 
sanki o anda yaşarız anılarımızı. Tıpkı geçmişte yaşadığımız 
gibi... Arzular, istekler taşmaya başlar gönülden ve gene aynı 
anda yaşarız umduklarımızı...

Güzel anılar istekler ve beklentiler, gönül ekranlarımızı 
parlatırken,  kötüler kara leke olur ekranlarımıza. Gönül 
kurtulmak ister kara noktalardan. Kara noktalar “gönlüm kırıldı” 
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“gönül koydum” diye dökülür dudaklarımızdan...

“Gönül alma”, “yarım elma gönül alma”, “gönül yapma” gibi 
deyişler kara noktaların silinme reçeteleridir. 

Gönül zenginliği günümüzde hemen hiç yok gibidir. Vahşi 
kapitalizmin emrine giren nefisler, gönülleri karartmış ve kalpler 
taşlaşmıştır. Gönül ekranının kararışı stres demektir. Bu da ruha 
bezginlik, kalbe sıkıntı ve bedene hastalık verir. Nefis dünya 
köleliğinden kurtulur ve aydınlanmanın itici gücü olursa, insanın 
gönül ekranına Allah’ın rahmeti yansır... Allah bize imanı sevdirir 
ve onu gönüllerimize sindirir... Kur’an meali okuyalım. Allah’a 
ve efendimize itaat edelim, dinimizi kaynaktan öğrenelim. 
Gönlümüzü Kur’an ahlakı ile zenginleştirelim ve yenileyelim.  
Kendimize ve insanlığa iyi ve faydalı işler yapmak için, iman ile 
çalışarak ilim öğrenelim. Kara lekeli dosyalarımızı ayıklayalım... 
diye dua ederim…
“İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. 
Onları işlediklerinden daha güzeli ile mükâfatlandıracağız.” 
Ankebut suresi 7. ayet... Yüce Allah’ın sözü budur. Allah gönül 
zenginlerinden eylesin. AMİN

Bismillahirahmanirahim
1- Nefse ve onu şekillendirene, sonra da ona iyilik ve 
kötülük yapma kabiliyeti verene and olsun ki, nefsini 
arındıran kurtuluşa ermiştir. Nefsini kötülüğe gömen kimse 
ise, ziyana uğramıştır.” Şems suresi 7-1O ayetler.
2- “Ey Rabbine boyun eğmiş (iman etmiş) arınmış nefs! O 
senden, sen O’ndan razı olarak Rabbine dön, cennetime 
gir.” Fecr suresi 27-3O ayetler.
Seçtiğim bu tadımlık ayetlerle siz sevgili okuyucularıma nefs 
hakkında özet bilgi vermeye çalışacağım. Gayret benden tevfik 
Rabbimizdendir... Nefs, çok yönlü hareket edebilen bir duygu 
ve karmaşık bir yapı. Nefs hakkında filozoflar, tasavvufçular 
ve düşünürler kitaplar dolusu yazılar yazmışlar ve sonunda 
yazılarını insan bilinmezi kavramı ile noktalamışlar. 
Kur’an ve hadislerde nefsin çeşitli özellikleri anlatılırken can, 
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kişi ve öz varlık gibi kelimeler de kullanılmıştır. Ruh anlamında 
da kullanılmıştır. Kur’an’da ruh, Allah’ın emr âlemindendir 
denilmekte ve bu konuda çok az bilgi verildiği açıklanmaktadır. 
İnsanı canlı yapan ruh olduğuna göre, nefs de insanın özü 
olmaktadır. Nefs insanın kimliğidir denilebilir. Efendimiz “Nefsini 
bilen, Allah’ı bilir” demişlerdir. Allah’ı bilen insanın nefsi, insanı 
cennete götüren kimlik olurken, Allah’ı unutturan nefs, insanı 
cehenneme sürükler... İman ile yoğrulmamış ham nefs, aklı emri 
altına alır. Bu noktada nefs, insanı zalim ve mağrur bir kişiliğe 
büründürür. Bu insan, kördür ve her yaptığını doğru bilme 
hastalığına yakalanır. Kendine bile yalan söyler doyumsuz ve 
kindardır. İmandan yoksun olduğu için acımasızdır. Dünyaya 
sahip olmak ister.

Günümüzde dünyayı yönetenlerin çoğu, günahsız insanlara 
zulüm yapmakta ve kan akıtmaktadırlar. Bunlar vahşeti ve 
zulümü seven nefs sahipleridir. Vahşi kapitalizmin esiri olan bu 
tip nefs sahipleri, günümüzün firavun ve nemrutlarıdırlar.

Allah’ı zikretmek sadece hu hu demek olmadığı gibi, evden 
camiye, camiden eve anlayışında olmak da demek değildir. 
Nefsi köreltmiş ya da öldürmek gibi bir inanışla miskinlik ve 
tembellik etmek hiç değildir. Allah’ı zikretmek, ibadetler yanında 
çalışmak, ilim öğrenmek ve iyi faydalı iş üretmektir.

Yüce Kur’an’da yüzlerce ayette “inanan ve salih amel işleyenler” 
ifadesi yer almaktadır. Bu ifade, yalnız başına iman etmenin de 
yetmeyeceğine vurgu yapmaktadır. Gerçekten iman eden ve 
Allah’ı zikreden bir mü’min salih amel yapmalıdır. Bu mü’minin 
nefsi  “Allah bana yeter” olgunluğuna ermiş, mutmain bir 
nefistir. Bu nefs, vehimlerden ve endişelerden arınmış olarak, 
Allah’ı zikrettiğinde huzura kavuşur.  “Allah’ı anınız huzura 
kavuşursunuz” uyarısı bu nefisler içindir. Allah’ın cennetime gir 
dediği kul bu nefsin sahibidir. Nefsimizi ıslah edelim ve Allah’ın 
rızasına erelim diye dua ederim. 

Bismillahirahmanirahim
1- “Ey inananlar! Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. 
Kuşkusuz Allah, sabredenlerden yanadır.” Bakara suresi 
153. ayet.



PARA İLE SATILAMAZ 

ÇOĞ
ALTILAMAZ 

KOPYALANAMAZ

183

2- “Ey iman edenler! Sabredin, sabır yarışında 
düşmanlarınızı geçin, dayanın direnin, hazırlıklı olun ve 
uyanık olun. Allah’a karşı gelmekten sakının ki, kurtuluşa 
eresiniz.” Al’i İmran suresi 200. ayet.
3- Lokman oğluna dedi ki: “Ey oğulcuğum! Namazı kıl, iyiliği 
emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı 
sabırlı ol. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir.” 
Lokman suresi 17. ayet.
4- And olsun ki: Sizi biraz korkuyla, biraz açlıkla, mal, can 
ve ürün eksilterek deneyeceğiz. Sabredenleri müjdele.” 
Bakara suresi 155. ayet.

Bu dört tadımlık yüce ayet dikkatle okunup düşünüldüğünde, 
Müslüman’ın seçmesini tavsiye ettiği yaşam biçimi hakkında 
özet bir bilgiye ulaşılır. Müslüman’ın kendine, ailesine ve 
insanlığa hayırlı hikmet üretmesinin sırları verilmektedir. Bu 
ayetlere bağlı olarak, yüce Kur’an’da pek çok ayet ve öğüt vardır. 
Bunları öğrenmek ve yaşam biçimini Kur’an’a göre düzenlemek 
için, Müslüman’ın Kur’an meali okumasını her yazımda ısrarla 
tavsiye etmekteyim. Yüce Allah, Kur’an meali okuyup doğruyu 
bulan kullarından eylesin duamla, ayetlerle ilgili özet anlayışımı 
iki makaleme sığdırmaya çalışacağım...

Yüce Allah’tan yardım isteyecek bir Müslüman, namazın 
arındırdığı bir ruh ve sabır ile yola çıkarsa ve üzerine düşen 
görevi yaparsa, Allah ona yardım vaad etmektedir. Allah 
Müslüman’a sabır ilacını verecek ve başına gelebilecek her 
türlü zorluğu yenmesine yardım edecektir. Müslüman bu 
aşamada, hazırlıklı ve uyanık olacak, sabırda düşmanını 
geçecektir. Yani karşısındaki olay ya da zulüm sahibinden daha 
sabırlı olacak ve ondan daha çok azim ve inançla çalışacaktır. 
Allah’a karşı gelmekten sakınacak olan Müslüman, sabır ile 
selamete erecektir... Namaz, Müslüman’ın Allah ile konuştuğu 
ve secde halinde de Allah’a en çok yaklaştığı bir ibadettir. 
Namaz, Müslüman’ı arındıran ve temizleyen bir ibadet olarak, 
Müslüman’ı “Allah bana yeter” inancına ulaştıran bir ibadettir...

Namazı bu düşünce ve imanla kılarak “Allah bana yeter” 
noktasına gelmesi, sabırın zirvesine ulaşması demektir. Ayette 
ki ilahi çağrı ve Allah öğüdünün “sabır ve namazla Allah’tan 
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yardım isteyin” tavsiyesinin sırrı “Allah bana yeter” inancının 
oluşmasıdır. Müslüman, kolaylıklar yanında, zorluklar, zorluklar 
yolunda kolaylıklar içerisinde hayatını sürdürür. Bu süreçte sabır 
“başa gelen çekilir” demek değildir ve Kur’an bunu onaylamaz. 
Kur’an’a göre sabır, bir gerilik, zayıflık ve işleri Allah’a havale 
ve tembel tembel yat anlayışı hiç değildir. Müslüman olaylar 
karşısında, dosdoğru bir duruşla, gerçeği arayacak, bulacak ve 
çalışacaktır.

Allah’ın eczanesinin birinci sırasındaki ilacı, her derde deva 
sabırdır Yüce Allah her derdin ilacını yaratmıştır. İnsana düşen 
çalışıp, araştırıp aklı ve ilmi ile ilacı bulmaktır. İlacı bulmak için 
de ilaç, yine sabırdır ve sabırla çalışmaktır. İlim bilim dünyasında 
bir buluş için bir ömür harcayan insanlar vardır.

Yüce Allah, ayeti “Allah, kuşkusuz sabredenlerden yanadır” 
sözünü vererek, Müslüman’ı yalnız bırakmayacağını 
vurgulamaktadır. Kur’an yüce Allah’ın tüm insanlara öğüdüdür. 
Bu ayetlerdeki öğüdün özü, İman ile bütünleşecek aklınızı Allah 
yolunda kullanarak, zorluk ve zulüme karşı Allah’tan yardım 
isteyiniz şeklinde özetlenebilir. Allah, namaz ve sabırın değerini 
bilenlerden ve ona erişenlerden eylesin diye dua ederim.

Bismillahirahmanirahim

“Lokman oğluna dedi ki: Ey oğulcuğum! Namazı kıl, iyiliği 
emret, kötülükten alıkoy. Başına gelecek musibetlere karşı 
sabırlı ol. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir.” 
Lokman suresi 17. ayet.

“And olsun ki: Sizi biraz korkuyla, biraz açlıkla, mal, can ve 
ürünlerden eksilterek deneyeceğiz. Sabredenleri müjdele.” 
Bakara suresi 155. ayet, Lokman suresi 34 ayetten oluşmaktadır 
ve temel bir öğüt ve nasihat süresidir. Benim yazıma aldığım 
17. ayet suredeki nasihatlerin bir toplamıdır. Her aile reisinin 
ve hane halkının bu sureyi dikkatle okumalarını tavsiye ederim. 
“Ey oğulcuğum” hitabı baba sevgi ve şefkatini ne kadar nazik 
ve yumuşak olarak anlamlandırmaktadır.
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Bu sevgi dolu ifadeden hemen sonra evlada “Namazı kıl” emri, 
öğüdü verilmektedir. Yüce Allah, Kur’an’da kullarına yapmaları 
gereken emirleri verirken, ilk sıraya namazı koymaktadır. Çünkü, 
yapılacak iş yani farz taşınması kolay olmayan ve azmedilmeye 
değen salih amel ve kulluk görevleridir.

“İyiliği emret, kötülükten alıkoy” gibi bir emri yerine getirmek için 
Müslüman’ın namazın bilincine vararak, “Allah bana yeter” inanç 
ve sabırına ulaşması gerekecektir. Namazın nasıl kılınacağını 
ve ne anlama geldiğini, Müslüman’a neler kazandırdığını, daha 
önceki pek çok makalemde sizlere anlatmaya çalışmıştım. 
Bir cümle ile özetlemek gerekirse namaz, Müslüman’ı Allah’a 
yaklaştıran ve her an Allah ile beraber olmasını sağlayan en 
büyük ibadettir.

Lokman suresinin bu ayetinde “iyiliği emret, kötülükten alıkoy” 
emri bireyin görev ve sorumluluğunu vurgularken, Al’i İmran 
suresinin 1O4. ayetinde “Sizden daima hayıra davet eden, iyiliği 
emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun” emri de 
toplumsal görev ve sorumluluğunun vurgulandığı ifadedir. Bu 
ayetlerdeki incelik ve öz, iyilik için olumlu tavır ne kadar hayır 
için oluyorsa, kötülüğü men etmek de aynı şekilde hayır için 
olmaktadır. İyiliğin bütün hayatı kapsaması için birey de toplum 
da aynı ölçüde sorumludur ve bu İslam’ın temel hedefidir… Bu 
durumda Müslüman’ım diyen kişilerin bu sorumlu-luklardan 
kaçıp kabuğuna çekilmesi kabul edilemez. Hatta böyle 
durumlarda sorumlu mevkide olup da konuşmayan ve iyiliği 
emredip, kötülüğü engellemeye çalışmayan kişiler, İslam’a ve 
Müslümanlara sahip çıkmayarak günah işlemiş olmaktadırlar.

İyiliği emredip, kötülüğe karşı çıktığınız zaman, size karşı savaş 
açılacak ve başınıza musibetler yağacaktır. İşte bu noktada, 
faturayı ödeyecek gücünüz sabrınız olacaktır. Bu noktada, 
malınıza canınıza, ürettiklerinize saldırılar olacaktır. Açlık ve 
yokluk imtihanlarınız olacaktır. İşte Yüce Allah, bu noktada ve 
bu davranışta olan kulları için. Efendimize şu bilgiyi vermektedir 
“Sabredenleri müjdele”  bu müjde kurtuluş müjdesidir ve Allah’ın 
vaadidir. İyiliği emreden ve kötülüğü engelleyen kullardan olalım 
diye dua ederim. 
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Bismillahirahmanirahim 
1- “Ben insanları ve cinleri ancak, Bana ibadet ile kulluk 
etsinler diye yarattım.” Zariyat suresi 56. ayet.
2- “Ey Muhammed! De ki: Şüphesiz benim namazım ve diğer 
ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi içindir.” 
En’am suresi 162. ayet.
3- “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” Hicr 
suresi 99. ayet.
4- “Ey Muhammed! De ki: İbadetiniz olmasa, Rabbim size 
ne diye değer versin” Furkan suresi 77. ayet.
5- “Ey Muhammed! De ki: Ben ancak Rabbime ibadet 
ederim. O’na hiç bir şeyi ortak koşmam.” Cin suresi 20. 
ayet.
İbadetin sözlük anlamı tek kelime ile “Allah’a kulluk” demektir. 
İbadet etmenin esası ise, Allah’a ve O’nun Resulüne itaat ile 
gücü ölçüsünde emir ve yasaklara uymaktır. İbadet, dinde 
kişiye, bireye yönelik sorumlulukları yerine getirmek olduğu gibi, 
din kardeşliği ile de, toplumsal dayanışmaya hizmet eden temel 
bir ahlakı oluşturur.
Allah’a ve Resulüne itaat, İslam’da Allah’ın birliğini tasdik ile Hz. 
Muhammed’in O’nun peygamberi olduğunun tasdiki (Kelime-i 
şahadet) ile teslim olmak birinci sırada gelen ibadettir.
İnsanın mayasında, Allah duygusu ve O’na saygı ile ibadet 
dürtüsü vardır. İnsan, yaşamındaki zorluk ve felaketlere karşı, 
yüce bir varlığa ve sonsuz bir güce sahip bir varlığa sığınma 
ihtiyacını duyar ve ona ibadet eder. Her türlü sevinçte, sevgide, 
güzellikte duyduğu mutluluk içinde, kendisine bu nimetleri veren 
Rabbine karşı teşekkür duyguları taşır ve teşekkür ile ‘O’na 
ibadet eder.
İbadetler, insanı korkulardan uzaklaştırır, endişeler yerine 
huzur verir. Yüce Allah, Kur’an’da “sıkıntıya düştüğünüzde Beni 
anın rahatlarsınız” diye, kuluna zikir ve ibadet etmeyi tavsiye 
eder. İslam’da kolaylıklar var ve zorlama yoktur. Bunlarla ilgili 
Kur’an’da pek çok ayet vardır ve “Allah, bir kimseyi ancak, 
gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar” ayeti ile kolaylığı vurgular.
İbadet, Allah’ın Kur’an’da çizdiği ve Efendimizin sünnetinde 
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belirttiği ölçüler içerisinde yapılacaktır. Sınırlar kesinlikle 
aşılmayacaktır.

Allah aşırılığı sevmez. Şeyhin, falan filan cemaatin, onun 
bunun ibadet adı altında eklemelerine itibar edilmeyecektir. 
Efendimiz, ibadet için “dünya için ahiret, ahiret için dünya 
feda edilmeyecektir” demiş ve eklemişlerdir. “Ey insanlar! 
Dinde aşırılıklardan sakınınız. Muhakkak ki, sizden öncekileri 
aşırılıkları, helaka uğratmıştır.

İnsanı Allah yanında değerli kılan, kulluğun bilincine vararak 
yapılan ibadetlerdir. Allah’ın “OKU” emrine uyan kul, öncelikle 
Kur’an’ı okuyacak anlayacak ve Kur’an ahlakı ile ahlaklanarak 
ibadet edecektir. İbadetin kabulü, kulun yapacağı hayırlı ve 
güzel işlere bağlıdır. Kur’an’da pek çok ayette “inanan ve salih 
amel işleyenler” ifadesi yer almaktadır. Buna göre kul, çalışkan, 
bilgili ve güzel iş üretmek için yaratılmıştır. Kul işini ve ibadetini 
dosdoğru yapacaktır. Bu bilgili kul, işinde ibadetinde Allah’a 
yakın olan kuldur.

Namaz, oruç, zekât, hac gibi her Müslüman’a farz olan ibadetler 
kadar, salih amel, yani iyi ve temiz iş yapmak, üretken olmak, 
Allah’ın kuluna emanet ettiği candan başlayarak tüm nimetleri 
korumak ve geliştirmek de ibadetin farzlarındandır. Kur’an meali 
okuyan Müslüman kardeşim ibadetin genişliğini öğrenecektir.

Bismillahirahmanirahim 

1- “Ben insanları ve cinleri ancak, Bana ibadet etsinler diye 
yarattım” Zariyat suresi, 56. ayet. 

2- “Ey Muhammed! De ki: İbadetiniz olmasa Rabbim size ne 
diye değer versin” Furkan suresi, 77. ayet.

3- “Ey Muhammed! De ki: Şüphesiz benim namazım ve diğer 
ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi içindir.” 
En’am suresi, 162. ayet.

4- “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et” Hicr 
suresi, 99. ayet. 
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Allah’a ibadet için yaratılmış olan insan, emeği ile helal kazanç 
sahibi olmalıdır. Helal lokma, iyi ve temiz iş, ibadetin kabulünün 
özüdürler. Şu veya bu kişi ya da kurumdan ve özellikle siyasi 
amaç ile yardım adı altında, verilenlerin, helal ve haramlığı 
konusunda çok dikkatli olmak gerekir. Günümüzde siyasilerin 
dağıttıklarıyla, toplumumuz harama batırılmaktadır. Sadaka 
dinimizde helaldir ve teşvik edilmesi gerekir. Sadakalarında 
helal kazançtan olması gerekir.

İyiliği emredip kötülükten sakındırmak, yani engel olmak ve 
zulme karşı çıkmak çok önemli bir toplumsal ibadettir. Kur’an ve 
namaz Müslüman’ın ruhunu besler ve onu ibadette derinleştirir. 
İyiliği emredip kötülükten vazgeçirmenin yolunu öğrenir. 
Helal kazanır ve helalinden temizinden harcar, savurganlık 
yapmaz. Bunlar ibadet olur. İbadet devamlı ve ölünceye kadar 
yapılmalıdır.

Kur’an’da, Allah’ın adı anıldığında, Müslüman’ın kalbinin titrediği 
ve ayetleri okunduğunda imanının arttığına işaret edilmektedir. 
Müslüman ibadetinde bu duygular içerisinde olmalıdır. İbadetteki 
davranışın ve inancın özü budur. Bu öze sahip olan Müslüman’ın 
ruhu, dili, damağı, kalbi Allah’a kulluk inanç ve itaati ile doludur. 
Bu özelliklere sahip Müslüman’ın ibadeti makbul olur.

Konuşmayı, öğüt vermeyi ve tartışmayı yumuşaklıkla yapmak 
ibadettir. Güzel söz söylemek, Allah’ın yarattıklarına güzel 
davranmak, yetimin başını okşamak, insanlara yardım etmek 
ve bunun gibi davranışlarla insanı sevmek ibadettir.

Yakınlara yetimlere, düşkünlere, yoksullara yardım etmek, 
zekâtını tam ve vergisini tam vermek ibadet olmaktadır. Bir âmâyı 
yoldan karşıya geçirmek, bir çiçeği ya da susamış bir hayvanı 
sulamak ve benzerleri de ibadet olur... Sabretmek ibadettir. 
Allah’ın verdiği sabıra şükretmek de ibadettir. Ekin orman ve 
çayırların yeşiline bakıp neşelenmek ibadet olduğu gibi, kurda, 
kuşa, karıncaya, otlayan kuzuya, göğün mavisine, denize, akan 
suya ve tüm çevre güzelliğine bakmak... Bunları korumak ve 
Rabbim sen bunları boşuna yaratmadın diye düşünerek Allah’a 
şükretmek, Allah’ın bunları yaratmasındaki hikmetleri araştırıp 
bulma ve bunları insanlığın emrine sunmak ibadettir. İnsanın aklı, 
gözü, kulağı her organı Allah’ı bilmek içindir ve insanın kendisi 
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kendisine bir nimettir. Bunlara şükretmek ibadettir. Kur’an meali 
okuyalım kulluğumuzu yani ibadetlerimizi öğrenelim diye dua 
ederim. 

Bismillahirahmanirahim 

1- “Aranızda birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin. 
İnsanların mallarından bir kısmını, bile bile günaha girerek 
yemek için, onları yetkililere, hâkimlere (rüşvet olarak) 
vermeyin.” Bakara suresi 188. ayet.

Bu yazımda, siz sevgili okuyucularıma, başkalarının mallarını 
haksızlıkla yemenin, rüşvet yoluyla haksız kazanç sağlamanın 
ağır suçları olduğunu anlatmaya çalışacağım.

Kur’an’da, rüşvet kelime olarak geçmemektedir. Kur’an’da 
rüşvet, haram kazanç saklama yollarını açan araç olarak yer 
almaktadır. Ayetten de anlaşılacağı üzere, rüşvet vermek ve 
almak bile bile günah işlemek demektir. İslam hukuk literatüründe 
rüşvet, devlete ait yetki ve unvanı kullanarak haksız kazanç 
sağlamaktır.

Kur’an, rüşvet yoluyla elde edinilen mal ve hizmeti alan 
veren ve aracılık edenlerin karşılıklı olarak haram işlediklerini 
açıklamaktadır, üstelik bu haramın en ağır kul hakkı olduğu 
da ayrıca vurgulanmaktadır. Efendimiz, işlenen haram 
suçunun rüşvet olduğunu ifade etmişlerdir. Haram ile beslenen 
vücudun, cennete yakışmayacağını anlatan Efendimiz, bu 
suçu isleyenlerin cehenneme uygun insanlar olabileceğini de 
açıklamışlardır.

Rüşvet, devlet kurumlarına bulaştırılan tedavisi neredeyse 
imkânsız bir hastalık. Rüşvet iki kişi arasında işlenen bir suç. 
Alan memnun veren memnun olabilirler.

Hastalığı devlete bulaştıranlar ne yazık ki, çoğunlukla üst 
tabaka insanları olarak değerlendirilir. Halkın işçisi, küçük 
memuru ve köylüsü gibi sıradan insanlarının rüşvet ile ilgileri, 
kendi boyutlarında ama yine de bulaşıcılığı toplumun alt 
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katmanlarını hastalandırır… Allah, kul hakkı olan rüşvet suçunu 
affetmeyeceğini bildirmiştir. Rüşvete bulaşanlar, hem bu 
dünyada ve hem de ahirette ağır ve altından kalkılmaz hesaba 
çekileceklerini bilmelidirler.

Allah, peygamberlerine indirdiği tüm kitablarında rüşveti 
yasaklamıştır. Kur’an’da rüşvetin hastalığının adalete 
bulaşmasının toplum ve devlet için çok yıkıcı bir tehlike olduğuna 
dikkat çekilmektedir... Yazıma aldığım ayette “İlelhukkam” 
hâkimler kavramına özel vurgu yapılmaktadır. Allah, insanlığa 
“Hâkimlere rüşvet teklif etmeyiniz!” emrini vermektedir.

Bugün ülkemizde, iktidarı da muhalefeti de tüm kurumlarıyla 
hukuk ve adalete bağlı şikâyetlerde bulunmaktadırlar. Bu 
şikâyet ve çekişmelerin temelinde, siyasi rüşvet diyebileceğimiz 
tehlikeli bir çıkar çatışması yatmaktadır.

Rüşvet hastalığının tedavisi için, öncelikle hakka ve hukuka 
dayanan ve milletin yüksek çıkarlarına uygun yalansız siyaset 
yapılmalıdır. Buna bağlı olarak, başta eğitim ve bilim, hukuk, 
güzel ahlak, din ve ekonomi gibi alanlarda toplumsal bilincin 
birlikte oluşturulması gerekmektedir.

Sosyal adaletin ve hukukun üstünlüğü düzeninin kurularak, 
rüşvet hastalığından kurtulmak, hem bu dünyamız ve hem de 
ahiretimiz için hayırlı olsun diye dua ederim.

Bismillahirahmanirahim 

1- “Ey Âdemoğulları! Her mescide güzel elbiselerinizi 
giyerek gidiniz. Yeyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, 
israf edenleri sevmez.” A’raf suresi 31. ayet. 

2- “Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal 
olanlarından yeyin. Bu konuda, aşırı gitmeyin.” Ta-Ha 
suresi 81. ayet.

Seçtiğim bu tadımlık ayetlerle, Müslümanların toplum içerisindeki 
davranışları ile yaşamlarında aşırılıklara, israf ve tüketime karşı 
ölçülü davranmalarını kısaca özetlemeye çalışacağım.
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Bu ayetlerle insanlığa önemli bir çağrıda bulunulmaktadır. 
İnsanoğlu bu çağrıya uyarak, zorunlu ihtiyaçları olan 
beslenme ve giyinme gibi hayatlarını sürdürme yolunda ölçülü 
davranmalıdırlar. Canın bu dünyada ve ahirette zora sokacak 
şeyleri terk edip, Allah’ın emir ve yasaklarına gücü ölçüsünde 
uyacaktır. Bu yol, doğru olan ve Ademoğlunu mutlu eden bir 
yaşam tarzıdır.

Allah güzeldir ve güzeli sever. Allah, her mescide giderken temiz 
ve pak elbiselerle gidilmesini emretmektedir. Ayetteki “her” 
sözcüğü, Müslüman’ın yaşamında ölçü olarak verilmektedir. 
Yalnız mescide değil, Müslüman katıldığı her toplantıya yakışan 
kılık ve kıyafetle katılacaktır. Bugün adeta cahil toplumlarda 
görülen ne idiği belirsiz, potur, takke, cübbe gibi kıyafetler giyen 
erkekler ve Kur’an’ın emrettiği örtünmeye uymayan türban ve 
yüzde abartıcı makyajlarla kadınlar. Bunlar, Allah’ın emrettiği 
giyinme tarzına uymayan sevimsiz fotoğraflar, neredeyse tüm 
ülkemizi kaplamaktadır.

“Yeyin için fakat israf etmeyiniz!” Bu ayetin özünde dengeyi 
bozmayın emri vardır. İsraf ile Allah’ın koyduğu ölçüyü ve 
bu ölçü ile oluşan dengeyi bozmak, Allah’ın sevgi ve rızasını 
kaybetmek demektir. Allah, insanlar için sayılamayacak kadar 
nimet yaratmıştır. İnsanlar bu nimetlerin helal ve temizini 
elbette kullanacaklardır. Kur’an ahlakı ile yaşayan Müslüman 
kardeşlerim, nimetleri Allah’ın emir ve yasaklarını bilerek 
kullanmalıdırlar ve bu konudaki bilgi açık seçik Kur’an’dadır. İlk 
kavimlerden bu yana insanlar, Allah’ı ve ahireti unutmuşlar ve 
dünya nimetlerine bağımlı tüketim toplumları olmuşlardır. Allah, 
bu toplumları doğru yola çağıran peygamberler gönderdiğinde, 
Allah’ın emrine karşı gelenler şu ayet ile açıklanmıştır. “Biz 
hangi topluma bir uyarıcı göndermişsek, oranın zengin ve 
şımarık kişileri “Biz size gönderilmiş olan her şeyi inkâr ediyoruz” 
demişler ve Allah da onları yok etmiştir. Varlıklı kişiler genellikle 
aşırı tüketici olup dünya zevklerine dalanlardır. Günümüzde, 
tüketim hastalığı varlıklı guruplara ait olmaktan çıkmış ve 
insanlığın tümünü saran bir hastalık haline gelmiştir. Medya 
tüketimi körükleyen reklâmları bir kazanç haline getirmiştir. 
İnsanlar kredi kartı ve benzeri kıskaçlar altında inlemektedirler. 
Kur’an ahlakı ile ahlaklanalım ve israftan kendimizi koruyalım 
diye dua ederim.
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Bismillahirahmanirahim 
1- “Ey insanlar! Yeryüzündeki temiz ve helal şeylerden yiyin, 
şeytana uymayın, zira o sizin için apaçık bir düşmandır. 
Size, muhakkak kötülüğü, hayâsızlığı ve Allah’a karşı 
bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder.” Bakara suresi 
168-169. ayetler.
2- “Şeytan sizin düşmanınızdır, siz de ona düşman olun...” 
Fatır suresi 6. ayet.
3- “İnanan kullarıma söyle, en güzel şekilde konuşsunlar. 
Doğrusu şeytan onların aralarını bozmak ister. Şüphesiz 
şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.” İsra suresi 53. ayet.
Bu yazım ve ertesi günü yayınlanacak yazım ile ve seçtiğim 
tadımlık ayetlerle, size şeytan hakkında bilgiler vermek 
istemekteyim... Allah, melekleri nurdan, cinleri alevli ateşten 
ve insanı da topraktan yaratmıştır. Melekler, Allah’ın emirlerine 
tam olarak itaat ederler. Cinlerin bir kısmı, Allah’a Kur’an’a ve 
Hz. Muhammed’e inanırlar, büyük bir kısmı ise, isyandadırlar. 
Şeytan, cinlerin Allah’a isyan edenlerindendir ve Allah tarafından 
lanetlenmiştir... İnsan, Allah’ın üstün ve şerefli yarattığı akıllı 
bir varlık. Aklı, iradesi ile iyiyi kötüden ayırt etme kabiliyeti ile 
donatılmıştır. Nefsi, sabırsızlığı ise, zayıf noktalarıdır. İnsana 
açıkça düşman olan şeytan, insanın bu zayıflıklarını sonuna 
kadar kullanır.
Kibirli, büyüklük taslayarak Allah’ın emrine karşı gelen şeytan, 
insanın üstünlüğünü kabul etmemiş ve insana ebediyen en büyük 
düşman olduğunu ilan etmiştir. İnsanı Allah yolundan saptırmak 
için, her türlü hileye başvurmaktadır. Kötülüğü emrederek Allah 
yolunda çıkarttığı insan kendisi gibi kibirli, büyüklük taslayan, 
kendisini daima haklı gören, yalan söyleyen ve haram yiyen, 
iftira eden ve fitneyi marifet sayan, dünya nimetlerine tapan vb. 
özelliklere bürünmektedir. Günümüzde bu şeytani özellikleri 
hemen her yerde ve her toplumda çokça görerek yaşamaktayız. 
Kur ‘an’da şeytani kimliği ve insan şeytanları kimliğini açıklayan 
yüzlerce ayet vardır.
Allah’ın inanan kuluna verdiği en değerli nimet Kur’an’dır. İnsanın 
olayları doğru algılaması, iyi düşünmesi, doğru karar vermesi 
ve iyiyi kötüyü bilebilmesi, Kur’an’ın rehberliği ile olacaktır. 
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Hz.Âdem ile Hz.Havva’yı cennetten kovdurmayı başaran 
şeytana karşı, Müslüman’ı koruyacak zırh Kur’an’dır. Kur’an 
ahlakı ile yaşayan Müslüman’ı şeytanın hilelerine karşı yüce 
Allah koruyacağı müjdesini vermektedir...  Allah’ın tembihatını 
dinlemeyen ve şeytanın kandırmasına uyan Âdem ile Havva, 
insan olarak ilk imtihanı kaybetmişlerdir. Tevbelerini kabul eden 
Allah onları af etmiştir. Biz de şeytanın aldatmasına, karşı, ana 
ve babamızın yanlışına düşmemek için, ana ve babamızın yani  
Adem ile Havva’nın olayını hatırdan çıkartmayalım...Herhangi 
yanlışa ve günaha, düştüğümüzde de sonuna kadar açık olan 
tevbe kapısına varalım.. Kur’an’ı öğüt olarak alan insana Allah, 
iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış vereceğini vaad etmektedir. 
Şeytan ile mücadelede şaşmaz silah yüce Kur’an’dır. Kur’an 
meali okuyalım, şeytanın hilelerini öğrenelim ve şeytanın 
şerrinden Allah’a sığınalım diye dua ederim.
 
Bismillahirahmanirahim 
1- “Meleklere: “Âdem’e secde edin demiştik. İblisten 
başka hepsi hemen secde etmişlerdi. İblis, cinlerdendi ve 
Rabbinin emri dışına çıkmıştı...” Kehf suresi 50. ayet.
2- “Şeytan, şüphesiz sizin düşmanınızdır. Siz de onu 
düşman tutun...” Fatır suresi 6. ayet.
3- “Ey insanlar! Yeryüzündeki temiz ve helal olan şeylerden 
yeyin! Şeytan’ın izinden yürümeyin. Çünkü o, sizin apaçık 
düşmanınızdır. O, size kötülüğü hayasızlığı ve Allah’a karşı 
bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder” Bakara suresi 
168-169. ayetler.

4- “Şeytan, içki ve kumarla ancak, aranıza kin, düşmanlık 
sokmak ve Allah’ı anmaktan, namazdan alıkoymak ister…” 
Maide suresi 91. ayet.

5- “Ey Âdemoğulları! Şeytan… elbiselerini soyarak ana 
babanızı cennetten çıkardığı gibi, sizi de saptırmasın. Zira 
o ve kabilesi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi 
görürler...” A’raf suresi 27. ayet.

Cinlerden olan iblis yani şeytan ile insan arasındaki ilişkileri, 
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seçtiğim bu tadımlık ayetlerle anlatmaya çalışacağım. İnsana 
düşman olan şeytan, insanın ilk yaratıldığı günden beri, 
her türlü hile ve şeytanlığını kullanarak, insanların hepsini 
saptırmaya çalışır. Şeytan, büyüklük taslayarak Allah’a karşı 
gelmiş ve insandan üstün olduğunu iddia ederek, insana itaat 
etmeyeceğini ve onları cehenneme sürükleyeceğini Allah’a 
karşı ifade etmiştir. İnsana düşmanlığı, üstünlük iddiasından 
kaynaklanmaktadır.

İnsanın yüzünden cennetten kovulduğu saplantısı da olan 
şeytan, insana karşı kin ve intikam duygularıyla doludur. 
Allah’tan, kıyamete kadar yaşama ve insanları saptırma iznini 
alan şeytan, peygamberler de dâhil, tüm insanları cehenneme 
sürüklemek için, her türlü çalışmayı yapacaktır. Kur’an’da, 
şeytanın yetenekleri ve insanın eksiklerinden nasıl faydalandığı 
tek tek anlatılmaktadır. Şeytanın hilelerinden kurtulmak ve 
Allah’ın gösterdiği doğru yolu izlemenin ilacı Kur’an’da açıkça 
anlatılmaktadır.

“Siz de onu düşman tutun!” emri, şeytana karşı mücadelenin 
nasıl yapılacağının özüne işaret edilmektedir.

Yüce Allah, inanan ve salih amel işleyen kullarına, şeytanın 
düşmanlığına karşı yapılacak mücadelede, onlara şu garantiyi 
vermektedir. “Gerçek şu ki, iman edip yalnız Rablerine tevekkül 
edenler üzerinde, şeytanın hiçbir hakimiyeti yoktur..” Nahl 
suresi 99 ayet... Müslüman bu garantiyi iyi anlamalıdır. “İman 
edip yalnız Rablerine tevekkül edenler” ayeti: Allah’ın emir ve 
yasaklarına hakkıyla uyan, dosdoğru ve çalışkan, üreten Kur’an’ı 
okuyan, anlayan ve Kur’an ahlakı ile yaşayan Müslüman’ı tarif 
etmektedir. Efendimizi örnek olarak alan ve ona göre yaşayan 
Müslüman güzel ahlaklı ve çalışkan olacaktır. Bu özellikler 
yanında Müslüman her zaman uyanık olacaktır. Şeytanın 
azdırmaya çalışacağı insan, bu niteliklere sahip Müslüman’dır. 
Bu konuda Yüce Allah, inananları şöyle uyarmaktadır. “...
Allah’ın affına güvendirerek, şeytan sizi kandırmasın.” Fatır 
suresi 5. ayet.

Kur’an meali okuyalım, anlayalım ve Kur’an ahlakını yine 
Kur’an’dan öğrenelim ve şeytan engelinden kurtulalım diye dua 
ederim. 
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Bismillahirahmanirahim 

1- “Ey insanlar! Yeryüzündeki temiz ve helal olan şeylerden 
yeyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o, sizin apaçık 
düşmanınızdır. O, size kötülüğü hayâsızlığı ve Allah’a karşı 
bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder” Bakara suresi 
168–169. ayetler.

2- “Şeytan, içki ve kumarla aranıza kin ve düşmanlık 
sokmak ve Allah’ı anmaktan namazı kılmaktan alıkoymak 
ister...” Maide suresi 91. ayet.

3- “Ey Âdemoğulları! Şeytan... Elbiselerini soyarak ana 
babanızı cennetten çıkardığı gibi, sizi de saptırmasın. Zira 
o ve kabilesi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizleri 
görürler...” A’raf suresi 27. ayet.

Bakara suresinin yukarda kaydettiğim iki tadımlık ayetinde, Allah, 
insan için yeryüzünü yaratmış ve insanın ihtiyacı olan tüm rızık 
kaynakları ve nimetleri ile doldurmuştur. İnsan, bu nimetlerden 
istediği gibi faydalanacaktır. Allah’ın insana tavsiyesi, kendisine 
sunulan nimetlerin temiz ve helalinden yararlanması ve bunları 
aynen korumasıdır.

Allah’ın bu emir ve tavsiyelerine karşılık şeytan, insanın 
aklını çelerek nefsinin esiri yapmaya çalışır. Şeytani zekâsı, 
hilesi, çirkini güzel gösterme kabiliyetiyle, insanı doğru yoldan 
çıkartıp, onu yalancı, bozguncu, ikiyüzlü ve hıyanet gibi kötü ve 
ahlaksız yola sürükler... Şeytan, insanı kötülüğe ve hayâsızlığa 
sürüklerken, insanın Allah-kulluk ilişkisini tersinden süsleyerek, 
insanı doğru yolda olduğuna inandırır. Böyle insanlar Kur’an 
yerine “Ana babamızdan böyle gördük. İşte bakın hocamız, 
şeyhimiz de bizi doğruluyor inancıyla” masallara, sır kapısı 
gibi uydurmalara dalar. “Şeytan size kötülüğü, hayâsızlığı 
ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder” 
uyarısını Yüce Allah yukarda anlatmaya çalıştığım ve ancak 
özüne değinebildiğim sapmalar için yapmaktadır.

Kur’an meali okuyalım ve dinimizi Allah’tan öğrenelim diye dua 
ederim.. “Rabbinizden size indirilen kitaba uyun. O’ndan 
başkasını dostlar edinerek, onlara uymayın.” A’raf suresi 3. 
ayet.
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İçki ve kumar, insanda alışkanlık yapan iki kötü pisliktir ve bunların 
“Şeytan işi birer pislik” olduğu Kur’an’da haber verilmektedir. 
Bu iki kötü alışkanlık, insanların arasını açtığı gibi, namazdan 
da uzaklaştırarak, Allah’ı unutturur. Bu kötü alışkanlıklara her 
devirde her cins insan yakalanabilmekte ve hem bu dünyasını 
ve hem de ahiretini kaybetmesine sebep olmaktadır. Bunlardan 
kurtuluş “Allah’a itaat edin ve peygambere itaat edin” 
reçetesindedir. Bu da Kur’an ahlakına, uyarak, bu pisliklerden 
uzak durmak demektir.

Yüce Allah, Hz.Âdem ile Hz.Havva’yı cennetten çıkartarak 
çırılçıplak ve günahkâr olarak yeryüzüne attırmaya muvaffak 
olduğunu hatırlatarak, kullarını uyarmaktadır. İnsanın, şeytanı 
ve onun aldatmacalarını göremeyeceğini ve fakat şeytanın 
ve taraftarlarının, insanın açığını görüp, insanı saptırmakta 
kullanacağını bildirmektedir. Allah, şeytana karşı nasıl 
savaşılacağını ve onun oyunlarının nasıl bozulabileceğini 
Kur’an’da açık ve net olarak bildirmektedir. Şeytanı tanımak 
ve kendi gücümüzü öğrenmek için, yapılacak iş, Kur’an meali 
okuyarak işi öğrenmektir. Allah, Kur’an’ı kullarının bu dünyada 
ve ahirette mutlu olmaları için göndermiştir.

Bismillahirahmanirahim 

1- “Şeytan, içki ve kumarla aranıza kin ve düşmanlık sokmak 
için, sizi Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymak 
ister. Artık vazgeçiyor musunuz?”  Maide suresi 91. ayet.

2- “Gerçek şu ki: Şeytanın inanan ve yalnız Allah’a tevekkül 
eden kimseler üzerinde hiçbir hâkimiyeti yoktur.” Nahl 
suresi 99. ayet.

3- “Şüphesiz, Benim inanan temiz kullarım üzerinde 
şeytanın hiçbir hâkimiyeti olmayacaktır. Vekil olarak Allah 
yeter.” İsra suresi 65. ayet.

4- “Eğer şeytan sizi bir kışkırtma ile dürtecek olursa, hemen 
Allah’a sığının.” A’raf suresi 200 ayet.

Şeytan, insanın, hilesi bol, zalim ve amansız düşmanıdır. İnsanı 
var gücü ile yenmeye ve cehenneme sürüklemeye yemin etmiş 
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olan şeytanı yenenler kurtulanlardır. İnsan şeytanı görebilecek 
şekilde yaratılmamıştır. Şeytan ise, insanı her taraftan saran ve 
görendir.

Şeytanın insanı doğru yoldan ayırıp kendine yandaş etmek 
için çalıştığı alanların başında, Allah’ı unutturmak gelmektedir. 
Allah’ı unutturmak için ilk “başvurduğu alan, kulun Allah’a 
ibadetine engel olmaktır. Kulun namazını aksatmakla, başlayan 
şeytan, zaman içerisinde kula namazı unutturur. İyilik ve yardım 
duygularını körletir ve kulu bencilleştirir. Tembelliği hoş gösterir 
ve çalışmayı önler. Salih ameli iyi işleri terk eden insanın 
Allah’ı unutmasını kolaylaştırır. Şeytanın teşvik ettiği kötülükleri 
güzel gören insana, şehvet, para hırsı, gurur ve haset gibi 
gizli özellikleri hak ve hoş gözükmeye başlar... Şeytanın ikinci 
çalışma alanı aile üzerinedir. Aile reisini yoldan çıkartır, onu 
içki, kumar gibi haramlara alıştırır ve zina gibi büyük günahlara 
batırır. Bu alışkanlıklar içerisindeki aile fakirleşir, cahillik artar 
ve çocuklarda ailenin bu kötü ahlakı ile ahlaklanırlar… İslami 
yaşamı alt üst etmeye çalışan şeytanın işi, günümüzde iyice 
kolaylaştı. Televizyonu açan aile kapatmayı hiç bilmiyor. 
Neredeyse tüm gecesini televizyon başında geçirenler var. 
Bu şekilde yaşayanların önemli bir kısmı üstelik namaz kılan 
insanlar. Namazlar, televizyonun dedikodularına, magazine ve 
dizilere, cinayet ve yalan yanlış siyaset haberlerine karışarak 
kılmıyor. Allah’ın beklediği huşu içerisindeki namaz nerede? 
Namazını kılan, orucunu tutan, zekâtını veren, hacca giden ve 
99’luk tesbihini çeken ve yüzlerce nafile namaz kılan Müslüman 
kardeşim, ibadetin ne zaman nasıl ve nerede yapacağını 
Kur’an’dan öğrenmelisin. Camiden kahvehaneye kâğıt 
oynamaya, evden camiye anlayışının İslami yaşam için yeterli 
olduğunu düşüncesinde olursan, sen şeytan için en kolay av 
olursun.

Şeytanın insan üzerinde çalışma alanlarını bilmenin yolu Kur’an 
okumaktır. Şeytanın Mü’min kullar üzerindeki gücü zayıftır. 
Kur’an ile aydınlanan insan aklı, kalbi ile bütünleşerek şeytanı 
tanıyacak ve ondan korunacaktır. Yüce Kitab’ımız, şeytanı 
yenmenin tüm yollarını açık seçik göstermektedir. Kur’an meali 
okuyarak şeytanın şerrinden Allah’a sığınalım diye dua ederim.
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Bismillahirahmanirahim 

 “Ey Cin ve İnsan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından, 
bucaklarından geçip fitneye gücünüz yetiyorsa, geçip gidin. 
Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz.” Rahman 
suresi 33. ayet.

Kıymetli okurlarım! Rahmetli babamın bu ayet ile ilgili 1947 
yılı yazında yaptığı bir yorumu, sizlerle paylaşmak istiyorum... 
Babam, Rumeli’de 9 yaşında Kur’an’ı hatmetmiş Kur’an ahlaklı 
bir hoca. Arapçayı ve Kur’an dilini bilen bir hoca. Kur’an’ı okumak 
konusunda şunları söylerdi: “İyi Arapçası olan ve bunun üzerine 
Kur’an dilini anlayan ve usulüne göre okuyan kişinin, Kur’an’ı 
orjinalinden okuması iyi olur. Bu yeteneklere sahip olmayanların 
Kur’an meali okumalarının gerekli olduğuna ısrarla işaret eder 
ve çevresindekilere bunu telkin ve tavsiye ederdi. Hoca “Allah, 
insanlar Kur’an’ı anlasınlar ve ona göre bu dünyada yaşasınlar 
diye indirmiştir” derdi.

Rahmetli babam, bana Ömer Rıza Doğrul’un Tanrı Buyruğu 
adlı kitabını (meal) almıştı, kırklı yılların başında. Şimdi Akkaya 
Barajı’nın olduğu yerde tarlalarımız ve çayırlarımız vardı. Kayseri 
Lisesi’nin ikinci sınıfına geçmiştim. Kayseri’de fakir çocuklar 
yurdunda kalıyordum. Lise ile yurdu karşı karşıya yaptıran 
Nuh Naci Yazgan’ı burada rahmet ile anıyorum... Yazları tarla 
çayır ve çevresinde olurdum. 1947 yazında, babamla tarlada 
çalışıyoruz. Babam “Meali okuyor musun?” dedi ve devamla 
“Tane tane okuyacak ve düşüneceksin” dedi ve yüksek sesle 
Kur’an’dan bir ayet okudu. “Oğlum bu okuduğum Rahman 
suresinin 33. ayetidir.”

Ayeti okuduktan sonra mealini okudu ve şu yorumu yaptı: 
“Oğlum, ay, güneş ve kâinatta ne varsa mahlûktur. Yani Allah’ın 
yarattıklarıdır. Ayetin ilk kısmında Allah, insana tüm mahlûklara 
ulaşabilme iznini vermektedir. Gidin diyor, ikinci kısmında ise, 
“illa bisultan” yani illa bir güç ve bir araç bulacaksınız. Ayette 
geçen füzu kelimesi “Bir aracın adı olmalıdır” ... “insanlar aya 
gideceklerdir.” Ben “Ya güneşe?” diye sorduğumda “Ona da 
insanlar güneşin ısısının yakmayacağı elbise bulacaklar” diye 
cevap verdi… Esat Hoca böyle bir hocaydı ve hala Niğde’de 
eskiler arasında hatırlanır ve anılır.



PARA İLE SATILAMAZ 

ÇOĞ
ALTILAMAZ 

KOPYALANAMAZ

199

Ayette füzu kelimesinin bir aracı kastettiğini söyleyen rahmetli 
babamın değerlendirmesi, ilimin bulduğu füze aracı keşfedilmiş 
ve onunla aya gidilmiştir. Babamın yorumundan 28 yıl sonra 
1969 yılı Temmuz ayında, Gazeteciler Cemiyeti’nin organize 
ettiği yurtdışı gezide ben de vardım. Ankara SS gemisi ile 
Atlantik Okyanusu’ndayız. Biskay Körfezi’ne geldiğimizde, 
Ay’a seyahat başlamış ve astronot Ay’a iniyordu... Astronot 
Örvin’in ayda zıplaya zıplaya gezişini görüyorduk. ABD’de 
uzay üssünde bilim adamlarının sevinçleri arasında Örvin’in 
Aydaki inişini anlatmasını canlı olarak dinlemiştik. Türkiye’de 
henüz televizyon olmadığından, insanımız bu sahneleri yıllar 
sonra seyredebilmişti... Bugün insan, amyantın yanmazlığı ve 
ısı geçirmezliğini ta ne zamandan beri bilmektedir. En basiti 
amyantla kaplanmış alüminyum levhaları ile sobaların yanı 
tecrit ediliyor ve sobadan etraf yanmıyor. Buna paralel olarak 
ilim binlerce kalori ısıda yanmayan elbiseler de icat etmiştir. 
Rahmetli babamın, güneş içerisinde insan dolaşacak elbiseyi 
bulacaktır yorumu kehanet değildi. Rahman suresinin eski 
din adamları tarafından yapılmış yorumlarını, bir gün sonra 
yayınlanacak makalemde bulacaksınız. Kur’an meali okumak 
ve anlamak ve ona göre yaşamak dileğimle.

Bismillahirahmanirahim 

“De ki: Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep 
olsa, bir o kadar da katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden 
denizler tükenirdi” Kehf suresi 1O9. ayet.
Kıymetli okuyucularım. Bir önceki yazımda Rahman suresinin 
33. ayetini babamın yorumuna bağlı olarak anlatmaya 
çalışmıştım. Rahmetli Hamdi Yazır hoca bir ayetin yorumu için 
alıntı yaptığı din âlimlerinin Rahman suresinin 33. ayetinde 
olan “Gücünüz yetiyorsa geçip gidin” ifadesini şu anlam da 
olduğunu açıklarlar “Cin ve insanlar, şu gök ve yer güçlerinin 
çıkacak kadar güç ve saltanata sahip değillerdir. Onun 
için çıkamazsınız daha doğrusu Allahu Teâlâ tarafından 
bahşedilecek bir kuvvet veya ferman olmadıkça çıkamaz, 
kaçıp gidemez yakalanır kalırsınız...” Bu noktada meal 
ve yorum konusunda Mustafa İslamoğlu’nun Hayat Kitabı 
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Kur’an adlı eserinden alıntı yaparak, zaman içerisinde 
yorumların farklılaşmalarını anlatmak istiyorum: İslamoğlu’nun 
eserinin 16. sayfasında meal başlıklı yorumuna, yukarıdaki 
ayete bağlı olarak şöyle son noktayı koymaktadır: “Bu son 
noktadır, bundan ötesi yapılamaz! denilemez. Bu, metnin 
tükendiğini ilan etmek demektir. Şu bir hakikattir ki, dünyanın 
tüm ağaçları kalem, tüm denizleri de mürekkep olsa, Allah’ın 
vahyinin anlamı tüketilemez.” Ben de bu konularda yazmaya 
çalıştığım yazılarımda yorumuma bu son noktadır anlayışı ile 
yaklaşmıyorum. Benim anlatmaya çalıştığım konularda yazımın 
sade ve anlaşılır olmasına çok dikkat ettiğimi sanıyorum. 
Kütüphanemdeki kitaplardan titiz bir çalışma ile ve Kur’an 
ayetleri ile sade bir dil kullanarak yazmaya çalışmaktayım. 
Elbette ki, benim de eksik ve fazlalarım olmaktadır. Bunlar için 
Yüce Rabbimin af ve mağfiretine sığınmaktayım.
Yüce Allah, Kur’an’ı insanların okuması anlaması ve Kur’an’dan 
edinecekleri ahlak ile yaşayarak, ahirete avantajlı olarak dönmesi 
için indirmiştir. Yüce Allah peygamberlere kendi kavminin dili ile 
kitab yollamış ve onlara yani ilgili kavme anlatılsın diye o dilde 
olduğunu da Kur’an’da açıklamıştır. Efendimiz Arap olduğu 
içindir ki, Kur’an Arapça olarak indirilmiştir. Arapçayı Kur’an’da 
anlayacak ve yorumlayacak ölçüde bilmeyenler kendi dillerinde 
meal okuyacaklardır. Meal yazma ihtiyacı bu sebeple ortaya 
çıkmış ve okunmak için teşvik edilmiştir. Benim amacım da 
Allah’ın anlaşılsın diye kolaylaştırdığı Kur’an’ın mealini okumaya 
özendirmek çalışması yapmaktayım.
Yüce Allah’ın yarattığı her varlık birer ayettir. Güneş, ay, yıldızlar 
gökyüzü, yeryüzü ve derinlikleri, gözle görülemeyen küçük 
yaratılmışlar ve en büyükleri... Allah’ın sonsuz ilminin delilleridir 
ve keşfedilmeyi beklemektedirler. Rahman suresinin genel 
olarak verdiği ile bu yazıma aldığım Kehf suresinin 109. ayetine 
ek olarak, şu ayetleri de yazarsam konunun derinliği daha güzel 
anlaşılacaktır.
“Göklerde ve yerde olanlar Allah’ındır. Şüphesiz Allah 
müstağnidir ve övülmeye layıktır. Eğer yeryüzündeki 
ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep ve yedi misli deniz 
de eklense ve yazılsa yine de Allah’ın sözleri bitmezdi. 
Doğrusu Allah güçlüdür, hâkimdir.” Lokman suresi 26 ve 
27. ayetler. Kur’an meali okuyalım ve dinimizi kaynağından 
öğrenelim diye dua ederim.
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Bismillahirahmanirahim 

1- “İnsanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay 
eden kimsenin vay haline!” Hümeze suresi 1. ayet.

2- “Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının, çünkü 
zannın, bir kısmı günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayın! 
Hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan 
tiksinirsiniz.” Hucurat suresi 12. ayet.

Seçtiğim bu tadımlık ayetlerle, insanların önde gelen ve dilin 
manevi hastalığı denebilecek gıybeti anlatmaya çalışacağım. 
Gıybet, bir kişinin bilgisizliğini, ahlakını, sosyal davranışlarını, 
dinini dilini, işini, aşını, aile hayatını ve bunlar gibi yaşamını, 
kişinin arkasından, hoşlanmayacağı şekilde anlatılmasıdır.

Hemen hemen hepimiz gün boyu şu ya da bu kişinin gıybetini 
yapmaktayız. İnsanın en dikkatli olması gereken organı dilidir. 
Kin, öfke, alay etme, kıskançlık ve çekemezlik gibi yanlış 
davranışlar gıybete kapı açarlar. Bu huylara sahip kişiler, 
başkalarını arkadan çekiştirmekten adeta zevk alırlar.

Yazımın başına aldığım “Hümeze” suresinin bu başlığı 
gammazlayan demektir. Daha açık bir ifadeyle: Kişinin şeref ve 
haysiyetini abartılı bir dil ile ve çekiştire çekiştire incitici bir dil ile 
anlatmaktır. Halk dili ile bir nevi koğuculuk. Koğuculuk kötü bir 
alışkanlıktır ve gıybetin en aşırı şeklidir. Kur’an bu kişilere “vay 
haline” ifadesiyle, cezanın ağırlığını anlatmaktadır.

Gıybet ederken, kişide gerçekten olanlara bir de “zannederim 
şu da var, bu da var” gibi yapılan eklemeler gıybeti derinleştirir. 
Zann ile yapılan değerlendirmelerin çoğu haramdır. Böylece 
gıybet günahına bir de zann günahı eklenmiş olur. Gıybet 
genellikle kardeşler yakınlar ve yakın çevre arasında yapılır. 
Bu, dargınlıklara, düşmanlıklara ve hatta cinayetlere sebep 
olmaktadır. Ayette gıybet, ölü kardeşinin etini yemeye 
benzetilmektedir. Buradan gıybetin ne çirkin ve ne iğrenç bir 
günah olduğunu bilelim ve gıybetten uzak duralım.

İkinci sıraya aldığım ayet, “Ey iman edenler!” emri ile 
başlamaktadır. İnanmak yani Müslüman ve Mü’min olmak, 
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Allah’ın emir ve yasaklarına ve Efendimizin gerçek sünnetine sıkı 
sıkıya bağlı olmak. Yüce Kur’an’da çokça ifade edilen “Allah’a 
itaat, peygambere itaat” kısaca “takva... Takva, Mü’min’in 
günahlara karşı savunma silahı, kalkanıdır. Takva sahibi büyük 
ve gözüken günahları kolay anlar ve günaha karşı koyar. 
Gıybet, öyle bir günah ki, Müslüman’ı gafil avlar, Müslüman 
yalan yanlış zanları da ekleyerek konuşur da konuşur. Mü’min, 
nasıl konuşacağını bilecek şekilde kendini eğitmelidir. Çok lafın 
yalansız olamayacağını bilerek konuşmalıdır. Mü’min, kardeşinin 
ölü etini yemenin iğrençliği gibi, gıybet mikrobunun imanı yok 
ederek, ahireti kaybettireceğini iyi bilmelidir... Gıybet eden de 
onu dinleyen de günahkâr olur. Mü’min dinini iyi öğrenmelidir. 
Dini öğrenmek, Kur’an’ı okumak, anlamak ve yaşamakla 
mümkündür. Kur’an meali okumak aynı zamanda Efendimizin 
de gerçek sünnetini öğrenmek demektir. Kur’an meali okuyalım 
dinimizi ve Efendimizin gerçek sünnetini öğrenelim diye dua 
ederim.

Bismillahirahmanirahim 
1- “İnanan erkek ve kadınları yapmadıkları bir şeyden ötürü 
incitenler, şüphesiz iftira etmiş ve apaçık günah yüklenmiş 
olurlar.” Ahzab 58. ayet.
2- “Kim bir yanılgıya düşer veya bir günah işler de, sonra 
onu suçsuz birinin üzerine atarsa, apaçık iftira, etmiş ve 
ağır bir günah işlemiş olur.” Nisa suresi 112. ayet.
Bir önceki yazımda gıybet konusunda bilgi sunmaya çalışmıştım. 
Burada son cümleyi eklemeliyim. Gıybet eden yalnız tövbe 
ederek günahtan kurtulamaz. Çünkü gıybet kul hakkına girer ve 
gıybet eden gıybet ettiği insandan ayrıca helallik alması gerekir. 
Affı olmayan şartlara bağlı olan gıybet konusunda çok düşünceli 
ve hassas olalım derim.
Efendimiz gıybet ile ilgili şu bilgiyi vermişlerdir. “Eğer kişide 
dediğiniz varsa, o gıybet olur. Yoksa kişiye iftira, etmiş 
olursunuz” Efendimizin bu hadislerine bağlı olarak, seçtiğim 
tadımlık ayetler ile bu yazımda sizlere iftira, konusunda özet 
bilgi vermeye çalışacağım.
Yüce Kur’an’da çeşitli ayetlerde iftira konusundan söz 
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edilmektedir. Tadımlık aldığım 58. ayetten bir önceki 57.ayette 
“Allah ve resulünün incitilmesini, Allah, dünya ve ahirette 
lanetlemiştir” bilgisi verilmektedir. Ayrıca bu tür iftiraları 
yapanlara çok ağır azap verileceği vurgulanmıştır. 58. ayette 
“İftira edenler, şüphesiz incitmiş olurlar” deniyor. Allah hakkında 
yalan uydurmak Kur’an’da iftira kavramı ile ifade edilmektedir.
Allah hakkında yalan uyduranlar, en zalimler olarak 
değerlendirilmekte ve bunların, Allah’ın affından uzaklaştırıldıkları 
açıklanmaktadır. Allah ve Efendimiz hakkında, bilgisi olmadan 
ileri geri konuşan ve yazanlar ve kendince fetva verenler, en 
büyük günahı işlemektedirler (A’li İmran 94, En’am 21, 93 
ve 144. ayetler) Allah’ı ve Efendimizi öğrenmek, sakallının 
cübbelinin ve şeyhin sözü ile değil, ancak ve ancak, Kur’an’ı 
okumak anlamak ve yaşamakla mümkündür.
İnsanlara hiçbir günahları yokken iftira etmek ve incitmek, açık 
ve kesin bir günah işlemektir. Buradan bakıldığında iftira, yalana 
dayanmaktadır. Esasen iftiranın kaynağı yalan ve yalancılıktır. 
Efendimiz “Büyük günahların en büyüğü, Allah’a ortak koşmak, 
ana babaya asi olmak ve yalan şahitlik yapmaktır” bilgisini 
vermektedir. Yalan şahitlik ne yazık ki, günümüzde artan 
menfaat karşılığı yapılmaktadır. Bu, Allah’ın emrine karşı 
gelmektir. Allah’ın emri “kendiniz, ana babanız ve yakınlarınızın 
aleyhinde olsa da, şahitliği doğru yapınız!”
İnsanlar arasında öteden beri iftira yaygın bir şekilde yapılmaktadır, 
günümüzde, gerek kişisel ve gerekse siyasi anlamda yapılan 
iftiralar ile ülkemiz insanı iftiralarla zehirlenmektedir. Kişi suç 
işliyor ve günaha giriyor ve bunu hiç korkusuz olarak, günahsız 
birinin üzerine atıyor. Bu şekilde yapılan iftiraların dayanağı da 
her zaman yalancı şahitlerin ifadelerine dayanıyor. Bu, katmerli 
bir iftira ve günah oluyor. Müslüman bu konuda hem kendi 
görevini ve hem de uyarı görevi ile doğruluğa çağırmayı bilmek 
için Kur’an meali okuyacak ve öğrenecektir. Duamız hepimize.

Bismillahirahmanirahim 

1- “Ey inananlar! Zanda bulunmaktan çokça kaçının, zira 
zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayın, 
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birbirinizin gıybetini yapmayın. Hanginiz kardeşinin ölü 
etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz. Allah’a saygılı 
olun. Allah tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir.” 
Hucurat suresi 12. ayet.

2- “Diliyle arkadan çekiştiren, kaş göz hareketi ile alay eden 
kişinin vay haline.” Hümeze suresi 1. ayet.

3- “Allah, zulme uğrayandan başkasının, kötülüğü söz 
ile bile açıklamasını sevmez. Zulme uğrayanın bir hakkı 
vardır.” Nisa 148. ayet. 

4- Ayetlerimizi çekiştirmeye dalanları görünce, başka bir 
bahse geçmelerine kadar onlardan yüz çevir. Şeytan sana 
unutturacak olursa, hatırladıktan sonra artık zulmedenlerle 
beraber oturma.” En’am suresi 68. ayet.
Kıymetli okuyucularım, seçtiğim bu tadımlık ayetler ile gıybet, 
iftira zanna dayanan değerlendirmeler ve bunların peşinden 
ortaya çıkan yalan haberler hakkında yazmak istiyorum. Yüce 
Allah, gıybet edenlerin ağır bir suç işlediklerinde “vay haline” 
ifadesiyle dikkat çekmektedir. Bu ifade ile vurgulanan, gıybet 
edenlerin nasıl bir cezaya uğratılacaklarıdır. Bu benzeri 
davranışlarda bulunanların bu dünyada, çekecekleri rezillik 
ve ahirette uğrayacakları cezaya işaret edilmektedir. İnsanları 
arkasından çekiştirmek ve eğlence kabilinden insanları 
aşağılayıcı söz ve davranışlarda bulunmak gıybet kelimesi ile 
ifade edilmektedir. Çoğumuz bu tür günahları gün boyu şu ya da 
bu ölçüde işlediğimizi fark etmeyiz. İnsanların bir araya gelerek 
konuştukları çoğunlukla, arkadaş, yakın ve uzak akraba, 
hakkında şikâyete bağlı konuşmalar işlenen gıybet suçudur. 
Efendimize, bir kimsenin gerçekten var olan kusurlarını dile 
getirmenin gıybet olup olmadığı sorulduğunda “Bir kişi kendisinde 
olan kusurları ile anlatıldığında bu gıybet olur. O kişide olmayan 
bir şey anlatılırsa bu ona iftira olur” buyurmuşlardır.
Rastgele yapılan değerlendirmeler gerçeği saptırmalar, zanna 
dayanan ve iftiraya dayanan gıybet, yalanın yayılmasına sebep 
olmaktadır. Gıybetin yalan boyutu, bireysel olarak insanlara 
zulüm etmek olmakta, aile ve toplum boyutunda düşmanlıklara 
ve ayrışmalara varan fitneye dönüşmektedir. İster söylenti 
olarak yayılsın, ister medya yolu ile yayılsın yalana bağlı fitne 
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toplumu kemirir. Yüce Allah, Kur’an’da “fitne çıkartmak, adam 
öldürmekten daha kötüdür” buyurmaktadır. Yalan haber ile 
başlayan fitnenin, toplum için kötülüğü düşünüldüğünde, nasıl 
bir günah işlendiği ve bunun bir gün yalanı yayanı da götüreceği 
gerçeği ortaya çıkar.
Bireysel olarak gıybetten, zandan ve bunlara bağlı olarak yalan 
haber yaymaktan ve Yüce Allah’ın “vay haline” ifadesinde 
açıkça belli olan rezillikten bu dünyada ve ahirette kurtulmanın 
yolu, gıybetten uzak durmak ve kendine, ailesine, vatanına ve 
insanlığa dosdoğru hizmet etmektir. Günümüz ve ömrümüz, 
çalışmak ve faydalı iş üretmek olsun diye dua ederim.

Bismillahirahmanirahim 

1- “Ayetlerimizi çekiştirmeye dalanları görünce, başka bir 
bahse geçmelerine kadar onlardan yüz çevir. Şeytan sana 
unutturacak olursa, hatırladıktan sonra zulmedenlerle 
beraber oturma.” En’am suresi 68. ayet.

2- “Allah, zulme uğrayandan başkasının, kötülüğü söz 
ile bile açıklamasını sevmez. Zulme uğrayanın bir hakkı 
vardır.” Nisa 148. ayet.

3- “Diliyle arkadan çekiştiren, kaş göz hareketiyle alay eden 
kişinin vay haline” Hümeze suresi 1. ayet.

Gıybetin yapılması günah ve haram olduğu gibi, dinlemek de 
günah ve haramdır. Gıybet edeni, yarenliğe, sohbete katılanlar 
uyarmalıdırlar ve yanlışlarını kendisine anlatmalıdırlar. Gıybetçiyi 
önleyemeyeceğini an-layınca da oradan uzaklaşılmalıdır. 
Yüce Allah, En’am suresinin 68. ayetinde bu konuda uyarıda 
bulunmaktadır. Uyarı Efendimize olduğu gibi, tüm insanlığadır. 
Bu uyarıya uymak Müslüman’ın boynunun borcudur.

Yüce Allah, Nisa suresinin 148. ayetinde, kötülüğün sözle 
açıklanmasını sevmediğini vurgularken, gıybete işaret 
etmektedir. Zulme uğrayanın bir hakkının olduğu açıklanan 
ayette, zulme uğrayanın hakkını kullanması gerektiğine işaret 
edilmektedir. Bu çok önemlidir. Zulme uğrayan haksızlığa 
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karşı çıkar ve hakkını meşru yollardan ararsa, bu hak arama 
özgürlüğünü sebebiyle olacak ve kişi görevini yerine getirecektir. 
Görev ve sorumluluğun böyle yerine getirilmesi halinde zalim 
zayıflayacak ve toplum doğru yolda faydalı işler üreterek huzura 
kavuşacaktır... Hümeze suresinin birinci ayeti, gıybet edenin 
özet karakteridir. Gerek hümeze ve gerekse lümeze kelimeleri, 
gıybet edenlere işaret etmektedir. Gıybet edenler ve onu 
dinleyenler, insanların namus ve haysiyeti ile oynayan ve onları 
yaralayanlardır. Gıybet, bireysel olarak bu sonucu doğururken, 
yalana varan boyutu ile kurumlar arasına fitne sokar. Yüce 
Allah, gıybet etmeyi ölü eti yemeye benzetmektedir. “Birbirinizin 
gıybetini yapmayın, hanginiz ölü kardeşinin etini yemekten 
hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz. Bir taraftan ölü kardeş acısı ve bir 
taraftan da tiksinti. İşte gıybetçinin acımasızlığının tarifi.

Ayette gıybetin çirkinliği vurgulanırken, bunun aynı zamanda 
Allah’a saygısızlık olduğuna da işaret edilmektedir. Allah’a 
saygısızlık, O’nun emir ve yasaklarının dışına çıkmak, sonsuz 
acıların çekileceği ahirete gönderme olmaktadır.

Müslüman, gıybetin çirkinliğinden ve iğrençliğinden uzak 
durmalıdır. Gıybete kulak veren Müslüman, gıybet bataklığından 
süratle uzaklaşmalıdır. Uzaklaşmak yetmeyecektir, üstelik 
Allah’a sığınıp, tövbe edilmelidir. Yaşayanları gıybetten ve 
zan ile yalan haber yaymaktan vazgeçirmeye çalışılmalıdır. 
Ölülere gıybet edenlere, rahmet okumanın doğru olduğu telkin 
edilmelidir.

Gıybetin ve yalancılığın nasıl salgın bir hastalık olduğunu bilelim 
ve bunlardan uzak duralım diye dua ederim.

Bismillahirahmanirahim 
1- “Ey inananlar! Efendilerine sizden önce kitab 
verilenlerden, Yahudi ve Hıristiyanları, dininizi alaya ve 
eğlenceye alanları ve inkârcıları dost olarak benimsemeyin. 
Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır.” 
Maide suresi 51 ve 57. ayetlerin toplam anlamı.
2- “Kitab ehlinden olan kâfirler de puta tapanlar da, 
Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler” Bakara 
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suresi 105. ayet.
3- “Ey inananlar! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. 
Onlar size kötülük yapmaktan geri durmazlar, sıkıntıya 
düşmenizi isterler.” A’li İmran suresi 118. ayet.
4- “Sen onların dinlerine uymadıkça, Yahudiler ve 
Hıristiyanlar, senden asla memnun olmayacaklardır.” 
Bakara suresi 120. Ayet.
Seçtiğim hu tadımlık ayetler, hem yöneten ve hem de yönetilen 
Müslümanların, İslam düşmanları ile yapacakları işlerde bilgi 
sahibi olmaları ve ibretle akıllarını başlarına almaları içindir. 
Allah, İslam düşmanlarına karşı nasıl davranılması gerektiğini 
pek çok ayetle çok açık ve geniş bir şekilde anlatmakta ve öğüt 
vermektedir. Kur’an meali okuyan Müslüman kardeşim, İslam 
düşmanlarını tanıyacaktır. Seçtiğim ayetler İslam düşmanlarının, 
İslam’a olan kötü düşüncelerini özetleyen ayetler. 
İslam’a düşmanlık, Efendimiz Hazreti Muhammed’in 
Peygamberliğinin Yahudiler tarafından duyulduğu o ilk andan 
itibaren başlamaktadır. Yüce Kur’an’da pek çok ayette Yahudiler 
ve Hristiyanlar için “ehl-i kitab” ifadesi kullanılmaktadır. Seçtiğim 
ayetlerde de kast edilen İslam düşmanlarının başında Yahudiler 
ve Hıristiyanlar gelmektedir. Yahudiler İslam düşmanlığı için, 
kendileri yanında Hıristiyanları kullanmışlardır. Tarihte haçlı 
seferleri, İslam’ı yok etmeye karşı zulüm seferleri olurken, 
ABD başkanı Buş, Afganistan ve Irak’ta öldürdüğü milyonlarca 
günahsız Müslümanlara Haçlı Seferi açtıklarını ilan etmiştir... 
İslam düşmanları bir taraftan Müslümanları yok edercesine 
öldürürken, diğer taraftan Müslüman devletleri de sözde 
Müslüman işbirlikçileri ile beraber yürüttükleri İslam’dan soğutma 
ve sonuçta da Hıristiyanlaştırma programları uygulamaktadırlar.
“Ilımlı İslam” saptırması ve bunun propagandası, İslam’dan 
Soğutma Projesi’nin ana başlığıdır. “Dinler arası diyalog” 
yutturmacası da Müslümanların Hıristiyanlaştırılması projesidir. 
Müslüman, en azından şunu kendine sormalıdır. Yahudi ve 
Hristiyan, benim Kur’an’ımı ve Efendimi kabul etmez. Ayette 
de vurgulandığı gibi, dinimi eğlenceye ve alaya alır, inkâr eder, 
bana kötülük eder ve benim sıkıntıya düşmemi ister. O zaman 
ne diyalogu ve ne dostluğu?
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“Sen onların dinlerine uymadıkça, Yahudiler ve Hristiyanlar 
senden asla memnun olmayacaklardır” ayeti, bugün Hristiyan 
kulübü dedikleri “Avrupa Birliği’ni” işaret etmektedir. Ayetler hiçbir 
yönden onlarla işbirliği, bilgi alışverişi yapmayalım anlamında 
değildir. İlişkilerimizde dikkatli olmamızı ve onları hiçbir zaman 
VELİ olarak kabul etmememizi emretmektedir. Onlarla karşılıklı 
menfaatlerimizi göz önünde tutarak iş yapacağız ve fakat 
onların emrine hiçbir zaman girmeyeceğiz. Şayet onlara köle 
olurcasına her dediklerini gözü kapalı yaparsak biz de onlardan 
sayılacağız. Dinimizi Kur’an’da öğrenelim.

Bismillahirahmanirahim 

1- “Ey inananlar! Efendilerine sizden önce kitab 
verilenlerden, Yahudi ve Hıristiyanları, dininizi eğlence ve 
alaya alanları ve inkârcıları dost olarak benimsemeyin. 
Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır.” 
Maide suresi 51 ve 57. ayetlerin ikisinin toplamı.

2- “Kitab ehlinden olan kâfirler de, puta tapanlar da, 
Rabbinizden size bir hayır indirilmesini istemezler” Bakara 
105. ayet.

3- “Ey inananlar! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. 
Onlar size kötülük yapmaktan geri durmazlar, sıkıntıya 
düşmenizi isterler” A’li İmran suresi 118. ayet.

4- “Sen onların dinlerine uymadıkça, Yahudiler ve 
Hıristiyanlar senden asla memnun olmayacaklardır.” 
Bakara suresi 120. ayet.

Bir gün önceki yazıma aldığım tadımlık ayetleri, bu yazımda da 
tekrarlıyorum. Dün ki yazımda İslam düşmanlığını özet olarak 
anlatmaya çalışmıştım. Bu yazımda da biz tek tek Müslümanlar 
ve Müslüman bir devlet olarak ne gibi bir çalışmanın içerisinde 
olacağız: Öncelikle dinimizi doğru, öğreneceğiz ve bize içerden 
ve dışarıdan yutturulan yanlışlardan kurtulacağız ve gerçek 
birer mü’min olacağız. Allah’a ve Efendimiz Hz. Muhammed’e 
itaat edeceğiz. Bu, bizim İslami kişiliğimizin anahtarı olacaktır. 
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Efendimizin ahlakının Kur’an ahlakı olduğunu biliyoruz. Biz de, 
Kur’an ahlakını yaşam biçimimiz olarak alacak ve hayatımızı 
ona göre yeniden düzenleyeceğiz. Bu ahlakın istikametinde, 
Yahudi ve Hıristiyanlar ile dinimizle alay edenlere karşı çok 
dikkatli olacak ve onlarla, iş yaparken, onları hiçbir zaman dost, 
veli olarak benimsemeyeceğiz. Dost olmak ile onları dost olarak 
benimsemenin sınırlarını akıllıca ve İslam’ın gösterdiği kurallar 
içerisinde tayin edeceğiz.

Müslüman, her türlü iş ve davranışında dürüst, temiz ve çalışkan 
olacaktır. Müslüman çok çalışacak çok ve faydalı işler üretecek, 
çok kazanacak, temizinden ve helalinden az harcayacak ve 
geriye kalanı da iyi ve faydalı işlere yatıracaktır. Müslüman, 
bu dünyada salih amel üretmekle yükümlü kılınmıştır. Bu 
husus Kur’an’da pek çok ayetle ifade edilmekte. Müslüman’ın 
ekonomik temel tutumu özetle böyle olacaktır... Efendimizin 
“Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir” öğüdü istikametinde 
birlik ve beraberliğimiz, sıkılmış bir yumruk gibi olmalıdır. İslam 
düşmanlarının aramıza soktukları fitne ve fesatla bölücülük 
faaliyetlerine karşı bir bütün olarak duyarlı ve uyanık olmalıyız. 
İlimde ve fende en ön yerde olacağız ve bugün batının 
insanları öldürmek için kullandıkları teknolojiye sahip olacağız 
ve bu imkânı tüm insanlığın iyiliğine ve refahına kullanacağız. 
Bu davranış, Allah’ın kulunda görmek istediği ve emrettiği 
davranıştır. Bu davranışları ahlak edinen Müslüman’ın ibadetleri 
de, Allah rızasına ulaşmakta vesile olacaktır. Müslüman, ihlâs 
ile ve huşu içerisinde Allah’a ibadet edecektir.

Kur’an meali okuyan Müslüman kardeşim, gerçekten inanan bir 
Müslüman’ın nasıl yaşamasına dair tüm özellikleri ve kuralları, 
Allah’ın emir ve yasaklarını öğrenerek “Eğer inanmışsanız, 
muhakkak ki, en üstün olan sizsiniz” tespitini Yüce Allah’tan 
öğrenecektir. En üstün olalım diye dua ederim.

Bismillahirahmanirahim 

1- “Kendilerine ellerindekini (Tevrat) tasdik eden bir 
kitab(Kur’an) gelince O’nu inkâr ettiler. Tevrat’tan tanıyıp 
bildikleri peygamber (Ahmed Muhammed) gelince O’nu da 



PARA İLE SATILAMAZ 

ÇOĞ
ALTILAMAZ 

KOPYALANAMAZ

210

inkâr ettiler...” Bakara suresi 89. ayet.

2- “Onlar, ahireti verip dünya hayatını satın alanlardır...” 
Bakara suresi 86. ayet.

3- “And olsun, sen onların yaşamaya bütün insanlardan, 
hatta Allah’a ortak koşanlardan bile düşkün olduklarını 
görürsün. Onların her biri bin yıl yaşamak ister...” Bakara 
suresi 96. ayet.

4- “Ey iman edenler! Sizden olmayanların hiçbirini sırdaş 
edinmeyin. Onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar. 
Hep sıkıntıya düşmenizi isterler...” Al’i İmran suresi 118. 
ayet.

5- “Ey Muhammed! İnananlara en acımasız düşman olarak, 
Yahudileri ve Allah’a ortak koşanları bulursun...” Maide 
suresi 82. ayet.

6- “Yahudiler,”Üzeyir Allah’ın oğludur dediler. Hıristiyanlar 
ise,”İsa Mesih Allah’ın oğludur” dediler. Yahudiler, Allah’ı 
bırakıp hahamlarını; Hıristiyanlar ise, rahiplerini ve Meryem 
oğlu Mesihi Rab edindiler...” Tevbe suresi 3O ve 31. ayetler.

Seçtiğim bu tadımlık ayetlerle size, İslam’ın baş düşmanı 
Yahudiler hakkında Yüce Allah’ın uyarılarını ve verdiği bilgileri, 
Yüce Kur’an’dan anlatacağım. Kur’an meali okuyan kıymetli 
Müslüman kardeşlerim, Yahudi düşmanlığının anlatıldığı 
başta Bakara suresi olmak üzere diğer surelerden bilgi sahibi 
olacaklardır.

Yüce Allah, Saff suresinin 6. ayetinde, İsa Peygamber’in 
ağzından, Efendimizin Tevrat’ı doğrulayarak peygamber 
olarak gönderileceğini bildirmiş. Efendimiz, peygamberliğini 
açıklayarak, Kur’an’ın Allah’ın gönderdiği kitab olduğunu 
bildirdiği gün ilk karşı çıkan ve inkâr eden Yahudiler İslam’ın 
baş düşmanıdırlar.

Tevrat, Musa peygambere gönderilmiştir ve bozulmamış şekli 
ile İslam’ın esaslarını anlatır. Yahudiler Tevrat’ı kendi keyiflerine 
göre bozmuşlar ve İslam’ın getirdiği kuralları değiştirmişlerdir. 
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Yahudiler Kur’an’da “Kitab Ehli” olarak veya Yahudiler olarak 
anılmaktadır. Kitab ehli denmesinin sebebi, Allah’ın Musa 
peygambere indirdiği Tevrat’tır.

Aynı şekilde Hıristiyanlar da (Kitab Ehli) olarak anılırlar. Onlara 
da İsa Peygamber İncil’i getirmiştir. Yahudiler Tevrat’ı bozarken, 
Hıristiyanlar da İncil’i bozmuşlardır. Yazıma aldığım ve 6. sırada 
özet olarak yer verdiğim, Tevbe suresinin 30 ve 31. ayetlerinde 
bozulmalar, yani Allah’a karşı yapılan inkâr ve sapmalar açık 
bir dille anlatılmaktadır. Benzer pek çok ayeti Yüce Kur’an’da 
bulacaksınız...

“Onlar, ahireti verip dünya hayatını satın alanlardır ve her 
biri bin yıl yaşamak isterler.”

Allah’ın iradesine karşı çıkan Yahudiler, kendi keyiflerine göre 
bir inançla yaşamaktalar. Allah’ı bırakıp, Hahamlarını Rab 
edinmişler ve insan eli ile yapılmış bir duvara(Ağlama Duvarı) 
adını koymuşlar buna adeta tapınmaktadır. Yahudiler için varsa 
yoksa dünya hayatı. Bu dünyadaki hayatlarında ahirete hiç 
önem vermemektedirler. İnançlarına göre cennet onlar içindir. 
Yüce Allah Bakara suresinin 8O. ve 94. ayetlerinde Yahudileri 
uyarmaktadır. Kur’an’ı ve Efendimizi inkar eden ve İslam’a 
düşman olan Yahudiler, Allah’ın çağırısına itibar etmemektedirler 
ve ahiret yerine dünya hayatını tercih ederler.

Bismillahirahmanirahim 
1- “Ey Muhammed! İnananlara en acımasız düşman olarak, 
Yahudileri ve Allah’a ortak koşanları bulursun...” Maide 
suresi 82. ayet.
2- “Ey iman edenler! Sizden olmayanların hiçbirini sırdaş 
edinmeyin. Onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar. 
Hep sıkıntıya düşmenizi isterler...” Al’i İmran suresi 118. 
ayet.
Önceki gün yayınlanan yazımda, Yahudilerin, İslam’a olan 
düşmanlıklarını anlatmaya çalıştım. Bu yazım da onların 
ne kadar acımasız insanlar olduklarına dikkatinizi çekmeye 
çalışacağım. Aynı zamanda biz Kur’an’daki Müslüman olarak 
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nasıl bir davranış ve çalışma içerisinde olursak, Yahudilerden 
korunabileceğimizi anlatacağım...
Yahudilerin akılları ve ruhları, dünya hayatına odaklanarak 
tamamen donmuştur. Bakara suresinin 74. ayetinde yüce 
Allah bu durumu “..Kalpleriniz katılaştı, taş gibi, hatta daha 
da katı oldu..” bize bildirmekte. Allah’ın lanetlediği Yahudiler, 
başkalarının yaşama hakkını tanımamaktadırlar. Tüm dünyada 
zulüm fırtınaları estirmektedirler, kendilerinden olmayanları 
çoluk çocuk demeden katletmektedirler. Filistin’de çocuklar 
öldürülüp evler yıkılıp ocaklar söndürülürken, kendine Müslüman 
diyen bir buçuk milyar insan, bu felaketi seyretmektedirler. 
Arkasına ABD, AB ve İngiliz’i almış olan Yahudi, dünya devleti 
kurma çalışmalarını hızla sürdürürken, buna seyirci kalan 
ve hatta onlarla işbirliği yapanlar bir gün zulümü kapılarında 
bulacaklardır.
İslam düşmanları, İslam ülkelerinin bugün ki siyasal, sosyal ve 
ekonomik alandaki geriliğinin sebebi olarak İslam’ı göstermekte 
ve bunu her fırsatta ısıtıp ısıtıp ortaya çıkartmaktadırlar. 
Yahudiler ve Hıristiyanlar, İslam ülkelerinin bu aladaki geriliğine 
çare olarak, İslam’ın yeni bir mantık ve metod ile yeniden 
yapılandırılmasının şart olduğunu ortaya koyarak “Ilımlı İslam” 
tuzağını kurmaktadırlar. Bu tuzak, Müslümanları Yahudileştirmek 
ve Hıristiyanlaştırma tuzağıdır. Bu tuzak, Yüce Kur’an’ın Maide 
suresinin 82. ayetinde özetlenmektedir.
Yüce Allah’ın, hayatta görülen her iş için koyduğu emir 
ve yasakları Kur’an’da açıkça anlatılmaktadır. Müslüman 
olanlar, bu emir ve yasaklara inanan ve bunların gereğini 
yapan insanlardır. Allah’ın emirlerinin en başında gelen kural, 
Müslüman’ın dürüst olması ve çalışmasıdır. Allah’ın emrine 
göre Müslüman, bir işi bitirince diğerine başlayacaktır. Aklını 
kullanmak, araştırmak ve düşünceleri ile bunları yoğurarak ilime 
varmak da dürüstlüğe paralel olarak yapılacak işlerdendir… 
Müslüman yalnız kendisi için değil, tüm insanlık için faydalı 
işler üretmekle görevlendirilmiştir. Yüce Allah’ın tüm yasaları 
Müslümanlar ile yapılmış sözleşmelerdir.
İslam’ı yani Kur’an’daki İslam’ı yaşamayan sözde Müslümanlar, 
Yahudi ve Hıristiyanlara büyük fırsatlar vermekte ve İslam’ın 
esasının öğretilmediği genç kuşaklar da bundan etkilenmekte 
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ve haksız propagandaların kurbanı olmaktadırlar. Kur’ an meali 
okuyalım diye dua ederim.

                                                                                                   
ÖRTÜNME
Bismillahirahmanirahim 

1- “Ey Muhammed, Mü’min kadınlara söyle! Gözlerini 
bakılması yasak olandan çevirsinler, iffetlerini korusunlar. 
Çekiciliklerini ve zinetlerini kendiliğinden görünen kısımları 
dışında açmasınlar. Başörtülerini yakalarının üstüne 
tuttursunlar... Gizledikleri zinetleri bilinsin diye ayaklarını 
yere vurmasınlar.” Nur suresi 31. ayet.

2- Mü’min erkeklere söyle! Gözlerini bakılması yasak 
olandan çevirsinler ve namuslarını korusunlar” Nur suresi 
30. ayet.

3- “Ey insanoğulları! Size çıplaklığınızı örtecek giysi 
ve süslenecek elbise indirdik. Takva elbisesi en hayırlı 
olanıdır.” A’raf suresi 26. ayet.

Kıymetli okuyucularım, seçtiğim bu tadımlık ayetlerle sizlere 
tesettür (örtünme-giyinme) konusunda özet bilgi vermeye 
çalışacağım... Öncelikle şunun altını kuvvetle çizmek istiyorum. 
Yüce Kur’an’da ve Efendimizin sünnetinde türban kelimesinin 
ve tarifinin olduğunu okuduğum meal ve tefsirlerde rastlamadım. 
Var diyenlerden öğrenmek isterim... Türban konusunda son 
yedi yıl içerisinde çok laf duydunuz, okudunuz.

Kimi Hint’ten, kimi de Hristiyan’dan vb. dendi. Kur’an ahlakı 
içerisinde ve Kur’an da neler görüyoruz? Allah, insanlar 
çıplaklıklarını örtsünler diye giyinme ve elbise üretme sanatını 
öğretmiştir. Mü’min kadınlara başlarını nasıl örteceklerini ayette 
açıkça anlatmış ve bu örtünün adını “Başörtüsü” koymuş. 
Mü’min kadınlar başörtüsü kullanacaklar (bu farz) ve erkekleri 
tahrik edecek göğüs, gerdan, boyun, kulak ve saçlar gibi 
ziynetler örtülecek, başörtüsü de yaka üstlerine tutturulacaktır.

Kadınımıza örtünme açıkça anlatılmamış ve türban icat 
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edilmiştir. Siyasi bir simge olarak ortaya konulan türban, en 
üst tabakalarda sergilenmeye başlamıştır. Günümüzde türban, 
dindarlık, büyüklük ve zenginlik alameti olmuştur. İslam’ın 
şartlarının yerini türban almış ve türban ile yaşanan bir İslam icat 
edilmiştir, israf haramdır göz ardı edilip, türbanlılar lüks ciplerin 
direksiyonlarında bir giydiklerini bir daha giymez olmuşlardır. Bu 
fotoğraf kadınlarımız arasında, yaygınlaşmış ve bugün yapılan 
bir araştırmaya göre kadınlarımızın yüzde altmışı türban 
takmaya başlamıştır.

Aydın din adamları türban rahibe kıyafetinin bir kısmıdır diyorlar. 
Benim yurtdışında gördüğüm rahibelerin başlarında bizim kar 
başlığına benzer yüzü açıkta bırakan, kafayı ve boyunu sımsıkı 
saran örtü. Bizdeki türbanlıların saçlarını sıkıştırdıkları örtüden 
farklı değil. Rahibelerde boya görmedim, bizimkilerin süs ve 
boyasına güç yetmez, hele parmaklardaki çok milyarlık yüzükler.

Çevremde olan ve yakınlarımdan türbanlılara soruyorum. 
Namaz kılıyor musun? Özellikle üniversiteli kızların çoğunluğu 
“hayır” diyorlar. Kılanlara soruyorum. Sabah namazı kılıyor 
musun? Çoğunluğu kalkamıyorum diyorlar.

Ayetlerde görüleceği gibi, başörtüsünden belki de daha önemli 
olan, her iki cinse de Allah’ın emirleri “Gözünüzü bakılması yasak 
olandan çeviriniz” Bir diğer önemli emir kadınlara “Gizledikleri 
ziynetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar!” Dikkat edin, 
yüksek topuklu türbanlının ayak seslerini elli metre gerinizden 
duyabilirsiniz... Gözün bakılmasının yasak olan yerler, apış 
arası ve kalçalar. Kot pantolon için neler düşünürsünüz?

Örtünmek Allah’ın emri, yani farz. Türbanı icat eden sorumlular 
tövbe edip insanlarımızı ve özellikle kadınlarımızı aydınlatmalı 
ve doğruyu öğretmelidirler. Bu eğitime, türbanlılar yanında 
açık saçık olanların da çok ihtiyaçları vardır. Ahzab suresinin 
33 ayetindeki emir okunmalıdır. Türban konusundaki yazımın 
değerlendirilmesi için bir sonraki yazım da dikkatli okunmalıdır. 
Kur’an meali okuyalım ve dinimiz kaynağından öğrenelim diye 
dua ederim.
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Bismillahirahmanirahim 

Önceki yazıma aldığım ayetleri aynen alıyorum. İki yazının 
beraber okunmasını okurlarımdan rica ediyorum.

Nur suresi baştan sona dikkatlice okunduğunda, güzel ahlakın 
nasıl olması gerektiğini öğreniyoruz. Elbette ki, Kur’an mealini 
düşünerek, dikkatli ve ağır ağır okuyan Mü’min güzel ahlaktan 
nasibini alacaktır. Bu ahlak ile yaşamaya çalışan Mü’min bu 
dünya ve ahirette karşılığını görecek. Nur suresinden aldığım iki 
ayette de “Gözlerini yasak olandan sakınsınlar” emri vardır. Erkek 
için apış arası, kadın için tüm yerleri göze yasak edilmektedir. 
Buna göre tesettür, sadece türban olarak kabul ile siyasetin 
girdabında sürüklenmek nasıl bir tesettürdür? Kadınlarımızı bu 
girdaba sürükleyenlerin ve buna karşı çıkmayanların hesabı 
zor olacak. Türban konusunu, kadınlarımız Kur’an meali 
okuyarak, kendilerini sorgulamalıdırlar. Kur’an’ı bilmedikleri dil 
Arapça okumayı yeterli saymamalıdırlar. Önümüz Ramazan 
hoca Kur’an’ı okuyacak, türbanlı kadınlarımız parmaklarıyla iz 
sürecekler. Kur’an ne anlatıyor, Allah’ın beklediği Mü’min kadın 
nasıl biri onu öğrenemeyeceklerdir. Hiçbir şeyi sorgulamadan 
aslını aramadan önüne konulanı doğru sayanlar için, Mehmet 
Sait Hatiboğlu “Kültürel Mirasımızı Tenkid Zarureti” adlı kitabının 
90. sayfasında “Bir toplum duyduğu gördüğü şeyleri sorgulamaz 
ve her şeye eyvallah derse, O toplum İslam hüviyetini kaybetmiş 
demektir. İsterse sokaklar sakallı, cübbeli ve türbanlılarla dolu 
olsun.” Türbanlılar kelimesini ben ekledim. Hocanın eleştirisi 
çok sert. Ben türbanlıların tövbe edip, Kur’an’dan doğru yolu 
bulmalarını dilerim diye dua ederim.

Yüce Allah, Nur suresinin 31. ayetinin son cümlesinde “Ey 
Mü’minler! Hepiniz Allah’a tövbe edin umulur ki, kurtuluşa 
erersiniz!” emrini ve öğüdünü vermektedir.

Nur suresinin 30 ve 31. ayetleri yanında yazıma A’raf 
suresinin 26. ayetini aldım. Bu ayette “Ey insanoğulları! Size 
çıplaklığınızı örtecek giysiler ve süslenecek şeyler indirdik. 
Takva elbisesi en hayırlı olandır.” Takva elbisesi, Allah’ın 
emir ve yasaklarının anlatıldığı Kur’an’ı okuyan, anlayan ve o 
ahlak ile yaşayan Mü’min kulların elbisesidir. Takva elbisesinin 
yokluğunu, cübbe, sakal ve türban dolduramaz. Tam tersine 
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takva yoksa bu tarz dış görünüşler İslam ile bağdaşamaz. 
Mustafa İslamoğlu “Hayat Kitabı Kur’an” adlı eserinin 266. 
sayfasında “Takvasız bir örtünme ruhsuz bir cesettir” 
değerlendirmesini yapmıştır. Dinimizi Kur’an meali okuyarak 
kaynağından öğrenelim diye dua ederim. 

YASİN SURESİNDEN
Bismillahirahmanirahim 

1- “Ya Sin”

2,3,4,5. “Ey Muhammed! Hikmet dolu Kur’an’a and 
olsun ki, sen elbette dosdoğru bir yol üzere peygamber 
gönderilenlerdensin. Kur’an, üstün güçlü olan ve esirgeyen 
Allah tarafından indirilmiştir.”

Halkımız, Yasin suresini çeşitli sebeplerle ve sayılı bazı 
günlerde okumaktadırlar. Kadınlarımız arasında özel olarak 
“Yasin günleri” yapılmakta ve Yasin okunarak topluca dualar 
yapılmaktadır. Yasin suresini ezbere okuyan pek çok insanımız 
vardır. Ne mutlu bu Müslüman kardeşlerimize. Yasin suresini 
okuyan bu kardeşlerimiz, surenin mealini de bilseler ve 
dinleyenlerle beraber açıklamalar yapsalar, herkes hissesini 
alacaktır.

Manası bilinerek ve ihlas ile okunan Yasin, nefisleri zerre zerre 
eritir ve imanın gönül tahtına oturmasını sağlar. Tıpkı günde kırk 
defa okunan Fatiha gibi... İmanın ve sevginin karargâhı olan 
kalbin huzur bulduğu âlem gönüldür. Fatiha gibi, Yasin de gönül 
ekranına yansıdığı zaman, ekranda “Yasin Kur’an’ın kalbidir” 
yazar. Efendimiz de Yasin suresi için “Yasin Kur’an’ın kalbidir” 
buyurmuştur.

Bu haftaki tadımlık ayetleri Yasin suresinden seçerek, 
siz okurlarıma Yasin suresinin özet bilgilerini aktarmaya 
çalışacağım. Rabbimden bana güzel bir anlayış vermesini ve 
olacak mutlak eksiklerim için de beni affetmesini dilemekteyim. 
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Bu yazıma bağlı olarak ikinci yazımında okunması halinde, 
kıymetli okurlarımın Yasin suresinin geneli hakkında özet 
bilgi sahibi olabileceklerini umut etmekteyim. Yasin suresi ile 
birlikte Yüce Kur’an’ın Mealini okuyarak hissemizi alalım diye 
dua ederim... Surenin birinci ayeti! Ya Sin” Efendimize bir 
hitap olarak alınırsa, Efendimizin bir adı olmaktadır. Efendimiz, 
Kur’an’ı insanlara tebliğ edendir. Yasin de tıpkı Fatiha gibi, 
Yüce Kur’an’ı açan bir anahtardır. Kur’an Efendimizin kalbine 
indirilmiştir. Yasin Kur’an’ın kalbi olunca, Efendimizin kalbinin 
yüceliği ortaya çıkmaktadır.

Efendimizin peygamberliğinin ilan edildiği diğer beş ayette 
aynı zamanda Kur’an’ın da Allah tarafından indirilen bir kitab 
olduğuna vurgu yapılmaktadır.

Yasin suresinin ilk 12 ayeti, Kur’an’ın bir özeti gibidir. Yasin’i 
ezberleyemeyen kardeşlerim, bu 12 ayeti ezberlesinler ve 
sık sık okusunlar ve bununla, beraber mealini de bilsinler 
diye tavsiye ederim. Yasin suresinin 13’den 34.ayetine kadar 
olan bölümünde peygamberler ile ilgili canlı sahneler vardır. 
Peygamberler ve karşılaştıkları güçlüklere özet olarak vurgu 
yapılmaktadır. Allah, bu canlı anlatımları, tüm insanlığa 
gönderdiği Efendimiz aracılığı ile insanlara duyurulmasını 
emretmektedir. “Ey Muhammed! Onlara, o memleket halkını 
örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti” Yasin suresi 13. 
ayet. Tefsirlerde gösterilen kaynaklara göre, olay Romalılar 
döneminde geçmektedir. Olayın Antakya’da geçtiği ve zalimler 
tarafından şehit edilen kişinin de Habib Neccar olduğu 
yazılmaktadır. Şehitlerin cennette ve ölü olmadıklarının ifadesi 
olan ayet (kavmi kendisini öldürdüğünde kendisine) “Cennete 
gir” denildi. O da şöyle seslendi. “Ne olurdu kavmim cennette 
olduğumu bilseydi.”  Yasin suresi 26–27. ayetler.

Bismillahirahmanirahim 

1- “Ölü toprak onlar için bir delil bir ayettir. Biz onu diriltir 
ve ondan taneler çıkartırız, ondan yerler.” Yasin suresi 33. 
ayet.

2- “Onlar için bir ayet de, onların soylarını dolu bir gemide 
(Ana rahmi) taşımamızdır.” Yasin suresi 41. ayet.
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3- “Onlar bir çığlığa bakıyorlar, onlar çekişip dururlarken, o 
çığlık kendilerini yakalayıverir.” Yasin suresi 49. ayet.

Birinci yazımızda beş tadımlık ayet seçerek Yasin suresi için özet 
bir bilgi vermiştim. Surenin bu bölümünden seçtiğim bu üç ayet 
de bu bölüm için tadımlıktır. Yasin suresinin ayetleri arasında 
toprağın canlandırılması ve bir anlamda da insanın yaratılması 
ve insanın ihtiyaçlarının yaratılması açıklanmaktadır. Topraktan 
yaratılan insanın soyunun devamında ana ve babanın özünde 
taşındığı ve dünyaya gelmenin bu suretle olduğuna vurgu 
yapılmaktadır. Güneş ve aydan da söz edilen bu bölümde, 
yaratılanların hepsinin bir ölçüye göre yaratıldığı ve kendilerine 
verilen görevler çerçevesinde hareket etmekle emir olundukları 
hakkında da bilgi verilmektedir.

İnsanlar, Allah’ın çok değer verdiği şerefli bir varlık olarak 
yaratılmış olmalarını ve kendilerine sayamayacakları kadar 
nimet vermesine şükredecekleri yerde, Allah’a isyan ve birbirleri 
ile çekiştiklerine işaret edilerek, sonun bir ses ile kıyamet 
olduğu hatırlatılmaktadır. Kıyamete yapılan vurgu ile, o gün 
gelmeden insanların çalışarak salih amel üretmeleri ve Allah 
ve peygambere itaatte güçleri ölçüsünde gayret sarf etmeleri 
işaret edilmektedir. Cennet ve cehennemin anlatıldığı ayetlerde, 
şeytana uymanın insanın felaketi olduğuna vurgu yapılmaktadır. 
Yasin suresinin son bölümünde, kıyamet ve diriliş ile hesabın 
sorulacağı anlatılmaktadır.
“Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz da. 
O sade bir zikir, bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır” Yasin 
suresi 69. ayet. Buradaki “zikir” kelimesi hem Kur’an’a ve hem 
de Efendimize aittir. Yaratılmışların tümü Allah’ı zikrederler, 
bu onların yaşam sırrıdır ve Kur’an bir zikir olarak canlı bir 
mucizedir. Kur’an’ı okuyan ister âlim, ister sadece okuryazar 
olsun herkes hissesini alır.
Son bölümde yaratılış, yeniden dirilme anlatılırken, bazı 
nimetlerden de söz edilir. Bunlardan en önemlisi tüm canlıların 
yaşamaları için şart olan “oksijen”den bahsedilmesidir. “O, 
sizin için yeşil ağaçtan ateş çıkarandır. Şimdi siz ondan 
yakıp duruyorsunuz.” Yasin, 80. ayet... Burada işaret edilen 
yeşil ağaç başta çam ağacı ve diğer yaprağını dökmeyen 
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ağaçlardır. Bu ağaçlar atmosfere oksijen salarlar. “Yaşayanları 
(aklen ve fikren) uyarması, kâfirler hakkındaki sözün, 
azabın gerçekleşmesi için Kur’an’ı indirdik.” Yasin, 70 ayet. 
Bu ayette vurgulanan, insan yaşamı sırasında Kur’an okumalı 
ve Allah’ın emir ve yasaklarına uymalıdır. Böyle olmaz ise ve 
Kur’an inkâr edilir ve öğrenip öğüt alınmaz ise, o zaman azap 
hak edilmiş olur. “O bir şeyi dilediği zaman O’nun emri, o şeye 
ancak “OL” demektir. O da hemen oluverir” Yasin suresi 
82. ayet. Bu ayetle de Allah’ın yaratma sanatı anlatılmaktadır. 
Kur’an meali okuyalım, Allah’ın emir ve yasaklarını öğrenelim 
ve gücümüz ölçüsünde bunlara uyalım diye dua ederim.

YUSUF SURESİNDEN
Bismillahirahmanirahim 
1- “Elif. Lam. Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir.” Yusuf 
suresi 1.ayet.
2- “Biz onu, anlayasınız diye Arapça bir Kur’an olarak 
indirdik” Yusuf suresi 2. ayet.
3- “Biz, bu Kur’an’ı sana vahyetmekle, en güzel kıssayı da 
anlatıyoruz, gerçek şu ki, senin bundan daha önce haberin 
yoktu” Yusuf suresi 3. ayet.
Kıymetli okuyucularım, size bu hafta, Yusuf suresinden tadımlık 
bilgiler vereceğim. Yusuf suresinden önceki surelerde olduğu 
gibi, Kur’an’ın yirmi dokuz suresinde Yusuf suresinin ilk ayetindeki 
gibi, Kur’an’ın mucize olduğuna işaret eden kısaltmalar vardır. 
Bu kısaltmaların kesin anlamları bilinmemektedir. “Bunlar 
ilahi hikmetlerdir ve apaçık Kur’an’ın ayetleridir” ifadesi, 
Müslüman’ın Kur’an’a, şeksiz şüphesiz inanmasının şartına 
işarettirler denebilir. İkinci ayette vurgulanan emir, Kur’an’ı 
okumak ve anlamak emridir. Allah’a ve Peygambere inanan ve 
itaat eden her Müslüman, Kur’an okuyacak, anlayacak ve ona 
uygun yaşayacaktır. Kur’an’ın mucize oluşunun bir göstergesi 
de, O’nu okuyan her kulun kendi hissesini alacak şekilde bir 
kitab oluşudur.
Yüce Allah, her peygambere kendi dilinde kitab göndermiştir. 
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O peygamberin milleti Allah kelamını anlasınlar diye. Allah 
kullarına yarattığı her canlı ve cansızla kendini tanıttığı ve 
kulun nasıl yaşaması gerektiğini anlattığı gibi, peygamberleri 
aracılığı ile de emir ve yasaklarını bildirmiştir. Efendimiz Arap 
olduğu için, ona da Arapça Kur’an gönderdiğini bildirmektedir. 
Arapçayı iyi bilenler Arapça, bilmeyenler de kendi dillerinde 
meal okuyacaklardır. Kur’an’ın Türkçesi olamaz. Kur’an’a böyle 
isim koymak yanlıştır, çünkü Allah kelamının tam tercümesi 
imkânsızdır. İnsanların icat ettikleri dillerin kelimeleri buna 
yetmez... En güzel anlatıma sahip ve en güzel kıssa olarak ifade 
edilen Yusuf suresi, Kur’an’ın “sözlerin en güzeli olma” özelliği 
ile paralellik arz eder. 

Surenin başlangıcında, Hz.Yusuf’un gördüğü rüya anlatılır. 
Yusuf’un babası Hz. Yakub peygamber “İşte Rabbin seni 
böyle seçecek ve sana rüya yorumu yapmayı öğretecektir” 
demiştir. Bu, insanın rüya yorumlama kabiliyetine işarettir.

Kıssalar, Âdem peygamberden başlayarak Efendimize kadar 
uzanan zaman içerisinde yaşamış peygamberler ve kavimlerinde 
yaşanan olayların canlı bir şekilde anlatımıdır. Kıssalar, masal 
ya da uydurulmuş olaylar değildir. Allah kelamıdır ve yaşanmış 
gerçeklerdir.

Kıssalar, Mü’minleri müjdeler, inanmayanları uyarır, güzel 
ahlakı tanıtır ve ibadet iman ilişkilerini açıklar vb. İnsanların 
başından geçen olumlu ve olumsuz olaylara yer verir, insanlara 
ibret ve öğüttürler. Benzer olayların insanların başına her 
zaman gelebileceğine dikkat çekilir. Bu kıssalardan ders alan 
akıl sahipleri, yaşamlarını Kur’an ahlakı içerisinde sürdürmeye 
çalışırlar.

“Oysa sen bunlardan daha önce habersizdin” Bu, Efendimize 
bir hitaptır. Yani suredeki gönül sırrı ilk defa Efendimize 
verilmektedir. Efendimize verilen bu gönül sırrının güzellikleri 
Yusuf’un ahlakında anlatılır. Yusuf kıssası, iyilerle kötülerin 
mücadelesinde, sonuçta iyilerin başarısına açık bir örnektir. 
Nitekim nefislerin kötülüğüne gönüller galip gelmiş ve Yusuf ile 
Züleyha mutlu sona ulaşmışlardır. 
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Bismillahirahmanirahim 

1- “And olsun ki, Yusuf ve kardeşlerinde, almak isteyenler 
için ibretler vardır.” Yusuf suresi 7. ayet.

2- “Yusuf şöyle dedi: Bugün yaptıklarınız yüzünüze 
vurulma-yacaktır. Allah sizi affetsin. O, merhametlilerin en 
merhametlisidir.” Yusuf 92. ayet.

3- “And olsun, onların kıssalarında akıl sahipleri için 
ibretler vardır. Kur’an uydurulabilecek bir kitab değildir. 
O, kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı 
açıklayan ve inanan bir toplum için de yol gösterici ve 
rahmettir” Yusuf suresi 111. ayet.

Yusuf kıssasının tamamında, Yusuf’un hayatı, çektiği sıkıntılar, 
iyi ile (gönül) kötünün(nefis) mücadelesi, kıskançlık, hile, tuzak 
ve kötülükler anlatılır. Kardeşlerin, kadınların kıskançlık ve 
hilelerinden söz edilirken, Yusuf’un gönlünün güzelliği ve Allah’ın 
rahmeti ile pekişen imanı anlatılır. İyi niyet, iman, sabır ve 
Allah’a güvenmenin insanı başarıya ulaştırdığı canlı örneklerle 
anlatılmaktadır. Yusuf, sonunda babasına, kardeşlerine 
kavuşurken, devlet yönetiminde en yüksek makama gelir. 

Yusuf ismi, hüzün anlamına gelmektedir. Hüzün ve göz yaşı 
yüklü Yusuf kıssasının sonu, Yusuf ile Züleyha’nın mutlu sona 
ermeleri ile biter...

Surenin ibret alınacak ve en güzel kıssa olmasına işaret eden 
53. ayet: Bu ayette, nefs, gönül ve Allah’ın rahmetine vurgu 
yapılarak, iman ile yoğrulmamış ve olgunlaşmamış nefsin, aklın 
üstüne çıkarak, kötülüğü emrettiği açıklanmaktadır. Müslüman 
nefsini, gönül güzelliği ve aklın yeteneği ile kontrol altında 
tutabileceğinin bilgisi verilmektedir. Gönlümüzün, aklımızın ve 
nefsimizin açıkça anlatıldığı Yüce Kur’an’dan ders alabilmek 
için Kur’an meali okuyalım diye dua ederim... 
Surenin en güzel kıssa olmasının bir hikmeti de, Yusuf’un 
çektiği onca sıkıntı, zulüm ve haksızlığa rağmen, sarsılmamış, 
Allah’a olan inancını yitirmemiş, Allah’ın rahmetine güvenmiş ve 
Allah da ona sabrının karşılığını vermiştir. Allah’ın sabredenlerle 
beraber olduğunun vurgulandığı kıssanın, hissesinin bir 
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boyutu da bu olmaktadır. Yusuf’un her şeye rağmen hatta 
kardeşlerinin kendisini öldürme isteklerine rağmen, ağzından 
kimseye bir kötü söz ve beddua çıkmamıştır. Yusuf kardeşlerine 
şöyle söylemektedir. “Bugün yaptıklarınız yüzünüze 
vurulmayacaktır. Allah sizi affetsin. O, merhametlilerin en 
merhametlisidir.” Bu ayet, Efendimizin Kur’an ahlakının bir 
yansımasıdır ve genel bir peygamberler ahlakıdır. Efendimiz 
Mekke’yi fethettiklerinde “Bugün siz sorguya çekilecek değilsiniz. 
Gidiniz, hepiniz serbestsiniz.” demişlerdir... İlk Müslümanlar da, 
çektikleri acılar, zulüm ve hatta öldürülme noktasında dahi, 
müşriklere beddua etmemişler ve sadece Allah’ı anmışlardır. 
Buradan, bedduanın İslam ahlakı dışında kötü bir söylem 
olduğu sonucunu çıkartıyoruz. Her türlü haksızlık ve zulüme 
karşı, Allah, Allah-u Ekber diyerek, Rabbimizden sabır isteyelim 
ve yalnız Allah’a güvenelim diye dua ederim.
Kur’an uydurulmuş bir söz ve bir hadis değildir, Allah’ın sözü, 
Allah kelamıdır. Bu ifade ile Kur’an’a ve Efendimizin ahlakına 
uymayan hadislere itibar edilmemesi vurgulanmaktadır. 
Uydurma hadislere açıkça dikkat çekilen bir ifadedir. Bu konuya 
dikkat çeken ayetler ayrıca vardır.
“İşte bunlar Allah’ın ayetleridir. Onları sana gerçek olarak 
okuyoruz?
Artık Allah’tan ve O’nun ayetlerinden sonra hangi söze(hadis)
e inanacaklardır? Kur’an’da insan için gerekli her şey 
açıklanmaktadır.

TÖVBE SURESİNDEN
Bismillahirahmanirahim 

1- “Kim bir kötülük işler veya kendine yazık eder de, sonra 
Allah’tan bağışlanma dilerse, Allah’ı çok bağışlayıcı ve çok 
merhametli bulur.” Nisa suresi 110. ayet.

2- “Ey Muhammedi! Deki: Ey kendileri aleyhine olmak üzere, 
kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden 
umudunuzu kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları 
(dilerse) bağışlar. Çünkü O, bağışlayan ve merhamet 
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edendir.” Zümer suresi 53. ayet. 

3- “Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. 
Bundan başkasını dilediğine bağışlar.” Nisa suresi 48. ve 
116. ayetler.

4- “Kim tövbe eder ve yararlı iş işlerse, şüphesiz o gerçekten 
tövbe etmiş olarak Allah’a yönelmiş olur.” Furkan 71. ayet.

Tövbe etmek: Allah’tan bağışlanma dilemek, kulun hatasından 
dönüp Allah’a yönelmesi, Allah’ın da kulunu bağışlaması olarak 
ifade edilebilir. Kul günahsız olmaz. Yaradılışında iyilik yapmak 
yeteneği olduğu gibi, kötülük yapıp günah işleme yeteneği de 
vardır. İnsanın yetiştiği ortam, çocukluk ve gençlik çağında 
aldığı terbiye ve eğitim ve bunlardan oluşan alışkanlıkları, iyi ya 
da kötü hareket etmesinde büyük etkendir. Çocuklar ve gençler 
İslam ahlakı üzerine yetiştirilmelidirler. Müslüman Allah’ın emir 
ve yasaklarına, gücü ölçüsünde uyan ve günahlarından tövbe 
eden insandır.

İnsanın iyi işler yapması ve Allah’a itaat etmesi, o insanı stresten 
ve yalnızlık duygusundan uzaklaştırır ve insan mutlu yaşar. Bu 
insan etrafına bilgi ve huzur dağıtır. Buna karşılık kötülük ve 
Allah’a itaatsizlik, kulun kendine yapacağı en büyük zulüm olur. 
Bu insan her yönüyle hastadır ve çevreye huzursuzluk saçar... 
Suç işler günah kazanır ve bunu etrafına ve topluma bulaştırır...

Kul işlediği günahtan pişman olur ve tövbe ederse, Allah’a 
yönelir, kalbini Allah’a açar ve özden yalvarırsa mutlaka huzur 
bulacaktır. Böyle bir tövbe, Müslüman’ın imanını güçlendirir. Bu 
yeniden doğuş ve kurtuluştur...

Tövbe ile günahını ve sıkıntısını Allah’a açan ve Allah ile konuşan 
insan, illa da günah işlediğini bildiği zamanlar için değil, her zaman 
günah işleyebileceğini düşünerek her gün tevbe etmelidir. Bu 
inanca sahip Müslüman, tövbe edince sevinecektir. Efendimiz, 
tövbe konusunda şu çağrıyı yapmaktadır. “Ey insanlar! Allah’a 
tövbe ve istiğfar ediniz. Ben günde yetmiş defa tövbe ediyorum” 
İnsan, şeytanın kandırması ve nefsinin arzularına uyarak, 
büyük küçük günahlar işler. Çünkü yaratılışında günah işleme 
kabiliyeti vardır. İnsan, en çok eli ve dili ile gün boyu günah işler. 
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Yalan söyler, gıybet eder, bilmediği şeyin ardına düşer, bilgiçlik 
taslar, dedikodu yapar, hakkı olmayan şeyi alır, kullanır ya da 
yer, insanları kandırır ve haksız kazanç sağlar. Bunlar gibi pek 
çok günah işleyebilir. Onun için insan, gün boyu ne dediğini ne 
yaptığını iyi kontrol etmeli ve günah işlememeye çalışmalıdır. 

Allah’ın affına layık olmanın temel şartı, Allah’ın emir ve 
yasaklarına gücü ölçüsünde itaat etmek ve tövbe etmektir. 
Böyle bir ahlak ile yaşayan Müslüman, Allah’ın affını umabilir. 
Allah, kendine ortak koşmaktan başka günahları affedeceğini 
bildirmektedir. Yüce Allah, tövbe kapısını sonuna kadar açık 
tutar ve kulun tövbesini bekler. Günahları bağışlamak Allah’ın 
çok sevdiği şeydir. Allah, güzel isimlerinden “Rahman” sıfatı 
için “Ben bağışlamayı Rahman sıfatıma farz kıldım” bilgisini 
vermektedir. Kur’an meali okuyalım ve tevbeyi ve tevbenin ne 
kadar kıymetli bir nimet olduğunu öğrenelim diye dua ederim. 

Kur’an’da, başta büyük günahlar olmak üzere ki bunların en 
büyüğü ve Allah’ın asla affetmeyeceği günah, Allah’a ortak 
koşmaktır. Bunların yanında her türlü günahlar da Kur’an’da 
anlatılmaktadır. Büyük küçük günahların ne olduğunu 
Kur’an’dan ve ilmihallerden öğrenmeliyiz. Kur’an mealini 
çok dikkatli okuyalım ve Allah’ın emir ve yasaklarını öğrenip 
aklımızda tutalım. Müslüman’ın günahlardan kurtuluşu ve 
tövbenin şifası Yüce Kitabımız Kur’an’da açıkça anlatılmaktadır. 
Sadece okuryazar olan bir Müslüman da Kur’an’dan gereken 
öğüdü alabilecektir... Seher vaktinde kalkıp sabah namazı 
kılmak ve Allah’tan bağışlanma dilemek, tövbenin kabulü için 
çok önemlidir. Üç defa “Estağfirullah” demek ya da biliniyorsa 
tövbe duasını okumak, günahlardan kurtulmak ve Allah’ın 
rızasını kazanmak için yetmeyecektir. Yüce Allah bu ibadetleri 
yapmanın güzelliğini ve değerini Kur’an ile bildirmekle beraber, 
beklediği sadece söz ile değil, tövbe yanında faydalı ve iyi işler 
yapmak için çok çalışmayı da emretmektedir.

Allah’tan bağışlanma isteyen insan, Allah’ın rahmetine inanan 
insandır. Allah’ın bağışlanmayı kendine farz kıldığını Kur’an’dan 
öğrenen insan, zaten Allah’a yönelmiş bir Müslüman’dır. 
Tövbenin değerini bilir ve bunu Allah’a, ibadet olarak değerlendirir 
ve sık sık tövbe eder. Efendimiz “Sık sık tövbe ediniz.” bilgisini 
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vermektedir. Tövbe etmek Allah’ın varlığını ve birliğini kabul 
etmek demektir. Tövbe etmemek ve tövbeden vazgeçmek, 
hâşâ Allah’ı tanımamak anlamına gelir.

Derin bir pişmanlıkla tövbe eden ve iman ile Allah’a ve 
peygamberine itaat eden Müslüman gerçekten tövbe etmiş 
olur. Bu insan kötülükleri terk ile iyiliklere yönelir. Allah, böyle 
bir Müslüman’ın günahlarını silip, güzelini yazacağını Kur’an’da 
vaad etmektedir. Kur’an meali okuyan Müslüman gerçeği 
Kur’an’dan öğrenecektir diye dua ederim.

ADALET
Bismillahirahmanirahim
Kıymetli okuyucularım, Ülkemizde bu günlerde yoğun bir adalet 
tartışması sürüp gitmektedir. Her kurum ve hatta herkes kendine 
göre adalet ister gibidir. Peki, Kur’an’a göre adalet nasıldır?

Adalet, kelime anlamı: Hakkı teslim, doğruluk, hakkı gözetme 
ve dengeyi saklama anlamına gelmektedir.

Kâinatın her alanında ve dünyamız gibi her zerresinde, bir 
doğruluk, bir uyum ve bir ölçü vardır. Bu, Allah’ın adaleti sayesinde 
böyledir. Dünyamızın kâinatta bir kum tanesi kadar olduğunu 
düşündüğümüzde, biz insanlar nasıl bir zerreyiz? Allah’ın emir 
ve yasaklarına uyarak adaletli olmak için, Kur’an meali okumalı 
ve dini kaynağından öğrenmeliyiz. “Kıyamet günü için adalet 
terazisini kuracağız. Öyle ki, hiçbir kimseye zerre kadar 
haksızlık edilmeyecektir” Enbiya suresi 47. ayet... Allah’a 
itaat, peygambere itaat, insan için adaletin temelini oluşturur. 
İnsanları yönetmeye talip olanlarda adalet anlayışı ve uyumu 
yüksek ise toplumsal adalet de o derece doğru ve yüksek olur. 
Efendimiz yönetenlerin yani iktidarda, olanların ve adalet dağıtan 
hâkimlerin adaletli olmalarını su sözleriyle ifade buyurmuşlardır. 
“Adalet güzeldir, amirlerde olursa daha güzeldir”.

İslam, hakkı teslim anlamında adalet demektir. Müslüman’ın 
hedefi dürüstlükle adaleti yakalamak olmalıdır. Adaletli bir 
yönetim, sosyal adaletin rehberidir, anahtarıdır. Yönetenlerin 
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hakka uygun kanunları çıkartması ve bu kanunları uygulayan 
hâkimlerin tarafsızlığı toplumun huzuru ve gelişimi için 
vazgeçilmez bir şarttır. Kur’an ahlakı ile hareket, adaletin 
kaynağı olmalıdır.

Yüce Allah, hak ve adalet konusunda, hüküm verenlerin yaptıkları 
işe, duygularını karıştırmamalarını özellikle vurgulamaktadır. 
Yönetenlerin ve adalet dağıtanların tarafsızlıkları esastır ve 
bunların sorumlulukları, diğer insanlara göre daha ağırdır. 
Günümüzde bu denge bozulmuştur. Yüce Allah, Kur’an’da pek 
çok ayetle insanlara adaletli olmalarını ve adaleti titizlikle ayakta 
tutmalarını emretmektedir. “Ey iman edenler! Allah için adaleti 
titizlikle ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. 
Bir topluma olan kininiz sakın ha sizi adaletsizliğe itmesin. 
Adil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha 
yakındır.” Maide suresi 8. ayet.

Her Cuma camide hoca hutbeden inerken Nahl suresinin 90. 
ayetini okur. Bu ayette üç emir ve üç yasak dile getirilir. Allah, bu 
ayetle Müslümanlara öğüt vermektedir ve öğüdünün tutulmasını 
emretmektedir. Her hafta, yayınlanan Allah’ın bu genelgesi, 
Müslümanlar için bulunmaz bir nimettir. Müslüman kardeşlerim 
bu ayetin mealini can kulağı ile dinlemelerini ve hafta boyunca, 
Allah’ın bu öğüdünü yerine getirmelerini bulunmaz bir hazine 
olarak değerlendiriyorum... Ne mutlu Cuma namazına gelip bu 
ayeti öğrenenlere ve uygulayanlara.

Askerin verdiği emir demiri keser diye kabul eden ve resmi 
dairelerde yayınlanan genelgelere harfiyen uyan Müslüman, 
Allah’ın üç emir ve üç yasağını titizlikle uygulamalıdır. Allah’ın 
emir ve yasakları sadece bunlar değildir. Kur’an meali 
okuyan Müslüman kardeşim, üzerine düşen emir ve yasakları 
öğrenecektir. Kur’an meali okuyalım ve dinimizi kaynağından 
öğrenelim diye dua ederim.

On beş yıl öncesine kadar Cuma hutbelerinde sadece Arapça 
okunan Nahl suresinin 90. ayeti Türkçe meal olarak da 
okunmaktadır. Ayetin meali şöyledir “Allah, şüphesiz adaleti, 
iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder. Hayâsızlığı, 
fenalığı ve haddi aşmayı yasak eder. Tutasınız diye size 
öğüt verir.”
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Bu ayet Müslümanların bu dünyadaki yaşamlarına nasıl dikkat 
etmeleri gerektiğine ışık tutan bir hazinedir. Bu ayet Cuma 
hutbelerinde yaklaşık 800 yıldan beri Arapça okunmaktaydı. 
Bu ayeti dinleyen Müslümanlar Allah’ın üç emir ve üç yasağını 
anlamıyorlardı. Arapça yanında Türkçe mealin de okunmasından 
bu yana Müslüman, Allah’ın öğüdünü öğrenmektedir. Müslüman 
kardeşim! Sana neden Kur’an meali okuman ve Allah’ın emir ve 
yasaklarını öğrenmen gerektiğine ve hatta farz olduğuna dair 
önemli bir delil. Kur’an meali okuyalımdaki ısrarım bundandır.

Bu ayetin Cuma hutbelerinde okunmasını emreden Halife Ömer 
İbni Abdulaziz’dir. Bu emire göre 800 yılı aşkın bir zamandan 
beri Arapça okunmuştur. Bu ayetin ilk kelimesi adalettir. Adaletin 
ayakta tutulması Allah’ın emridir ve insanlık için gerekli olan ilaç, 
mutluluk ilacı kesinlikle adalettir. İnsanlığın kaosa sürüklenmekte 
olduğu zamanımızda sebep, hem idare edenlerin ve hem de 
idare edilenlerin, adalet ilkelerini yok saymalarındandır.

Adaletin doğru tecelli etmesi için, şahitliğin doğru olarak 
yapılması öncelikli bir şarttır. Şahitliğin önemi, Yüce Kur’an’da 
pek çok ayette vurgulanmaktadır. “Şahitliği gizlemeyin. Ey 
inanlar! Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınızın aleyhinde 
de olsa, Allah için şahitlik yaparak, adaleti titizlikle ayakta 
tutunuz.” Nisa suresi 135. ayet.

Şahitliği doğru yapmak, Allah rızasını kazanmanın önemli bir 
yoludur. İyilik emredilip, kötülüğe karşı çıkılmalıdır. Adaletsiz 
davranıp kötülüğe karşı çıkmaz ve sadece sözle Allah razı olsun 
demek bir kıymet ifade etmeyecektir. Adalet, ayakta tutulmadığı 
ve sadece söz söyleme gevezeliği yapıldığı için insanlık büyük 
acılar çekmektedir. Birbirini boğazlamalar, günahsız insanlara, 
karşı katliamların odağından adaletsizlik yatmaktadır.

Efendimiz “Cihadın en üstünü, zalim hükümdar karşısında 
hakkı söylemektir” buyurmuşlardır. İnsanlığın zulme karşı 
çıkmaması, suçların ve kötülüğün çoğalmasına sebebiyet 
vermiş ve “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” anlayışında 
olanları da bir gün yok etmiştir.

Allah’ın emir ve yasakları uymak şartı ile hak ve hukuka uygun, 
herkese eşitlikle uygulanacak nitelikte çıkartılmış yasalara da 
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aynen uyulacaktır. Hak ve hukuka uygun olmayan keyfi yasalara 
karşı çıkılacaktır.

“Ey Muhammed! Seni de din konusunda bir şeriat sahibi 
kıldık. Ona uy! Bilmeyenlerin heveslerine uyma!” Casiye 
suresi 18. ayet... Allah, Kur’an’ı işaret buyurarak, O’na hiçbir 
şüpheye ve keyfiliğe yer verilmeksizin uyulmasını emretmektedir. 
Toplumsal hukuk ve adalet ancak böyle saplanacaktır. Kur’an 
meali okuyalım ve dinimizi kaynağından öğrenelim diye dua 
ederim. 

Bu makale, adalet konusunda yazdığım üçüncü makaledir. 
Yüce Kur’an elbette bir hukuk kitabı değildir. Ancak, hayatın 
tüm alanlarına ışık tutacak temel hukuk ve adalet hükümlerini 
getirmiştir ve bunlar asla değiştirilemez. Bu, Allah’ın emridir. 
Toplumsal düzeni sağlayan hukukun temelinde adalet olursa 
denge sağlanabilir... Toplumun hak ve hukukunu korumak ve 
güzel ahlakın yerleşmesi için, Kur’an’ın getirdiği ahlaki ve adil 
kurallar arasında özel mülkiyet hakkına getirdiği sınırlamalar 
ve öğütler vardır. “Mallarınızda muhtaç ve yoksullar için 
hak vardır.” Zariyat suresi 19. ayet. Bu ayete paralel olarak, 
İsra suresinin 29. ayetinde kişinin mal ve servetini nasıl 
kullanacağının bilgisi de vardır. “Akrabaya, yoksula ve yolda 
kalmışa hakkını ver. Gereksiz yere saçıp savurma…” Bu 
ayette, mal ve sermayenin yalnız başına kazanılamayacağına 
vurgu yapıldığı gibi, mal ve sermayenin korunması da 
emredilmektedir.

Hayatın tüm alanlarını kuran, yöneten insan, değişimin gereği 
kendi yasalarını koyacaktır. Ancak, Allah’ın koyduğu temelleri 
kendi keyfine göre deriştirip uygulamaya kalkmayacaktır. Keyfi 
olarak çıkartılan yasalar insanlığın hayrına olmamaktadır. Medeni 
dünyada böyle yasalara “antidemokratik” yasalar denilmektedir. 
Bu yasalar toplumsal düzeni bozar ve ayrışmalara sebep olarak 
toplumsal kavga ve kayıplara sebebiyet vermektedir.

Yaşamın tüm alanlarına Allah’ın koyduğu temel hukuk ve 
adalet sınırları aşılamayacaktır. Bu konuda Allah’ın Efendimize 
emri, Nisa suresi 105. ayetinde şöyle bildirilmektedir. “Ey 
Muhammed! İnsanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği ile 
hükmetmen için, Kitab’ı sana hak olarak indirdik.”
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Allah’ın yasaları insanların mutluluğu içindir. Bu yasalar, belli 
bir zamanın insanları için ve sadece o dönemin hak ve hukuku 
için değil, kıyamet sabahına kadar toplumsal düzeni ve dengeyi 
korumak için indirilmiştir.

İnsan hayatının en ince noktalarını düzenleyen Kur’an, aynı 
zamanda yasama, yürütme ve yargı için de temel kurallar 
koymuştur. Toplumsal düzeni koruyacaklar ve onları seçeceklere 
Allah, şöyle emretmektedir. “Allah, size emanetleri ehline 
vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle 
hükmetmenizi emreder.” Nisa suresi 58. ayet. Yüce Kur’an’ın 
mealini okuduğunuzda siyaset, yönetim, çalışma hayatı, 
ticaret hayatı, miras, borçlar, vergiler, mülkiyet hakkı, inanç 
ve düşünce hayatı özgürlüğü, terör ve yaşam alanlarının nasıl 
düzenleneceğini ve yönetileceğini tanıyacak ve vatanınızda 
insan gibi yaşama hakkınızı öğrenmiş olacaksınız. Bu bilgileri 
öğrenen Müslüman, Efendimizin buyurduğu gibi, zalim 
hükümdara karşı cihadı kazanacaktır. Bugün zulüm sahipleri 
tüm dünyada cirit atmaktadırlar. (Asrın Ebucehilleri, firavunları 
vb...) Kur’an eşi bulunmayan bir strateji Kitabıdır. Bu stratejiyi 
iyi uygulayacak bir lider, İslam’ın yendiği zalimlerin bugün ki 
benzerlerini bertaraf etme imkânına sahip olacaktır. Bugün batı 
dünyasının zalim kapitalistlerine karşı güç kuvvet ilacı yüce 
Kur’an’dadır. Adalet mülkün temelidir ve mülkün sahibi de Yüce 
Allah’tır. “Göklerde olan her şey ve yerde olan şeyler ile 
gök ve yer arasında olanlarla toprağın altında bulunanlar 
O’nundur.” Taha suresi 6. ayet. Bu ayet gibi pek çok ayette 
yaratanın da mülkün sahibinin de Allah olduğu anlatılır Kur’an 
meali okuyalım anlayalım ve Kur’an ahlakı ile yaşayalım diye 
dua ederim.

Yüce Allah, tüm âlemleri (yeri gökleri ve ikisini arasındakileri) bir 
ölçüye göre yarattığını bildirmektedir. Bu ölçü adalet üzere işler. 
Her varlık için özel bir ölçü konulmuş ve onunla, sınırlanmıştır. 
Her biri kendi yörüngesinde hareket eder. Güneş ayı, ay güneşi 
geçemez. Gündüz geceyi, gece gündüzü geçemez vb. En büyük 
yaratılmıştan en küçük zerreye kadar ortak bir işleyiş vardır. Bu 
hareket ve işlerin tümü Allah’ın koyduğu adalet sistemi içerisinde 
işleyerek şaşmaz bir düzene sahiptirler.
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İnsan için yol ve yaşam alanı, Kur’an ve efendimizin 
sünneti ile açıkça çizilmiş ve insanın menfaati istikametinde 
yasalaştırılmıştır. Kur’an, insan için emir ve öğütler kitabıdır ve 
koyduğu ölçüler içerisinde hareket etmeyi emreder. Ne eksik ve 
ne de fazlaya izin vermez, İnsanın Kur’an’ı bozması ve kendi 
keyfine göre uygulaması imkânsızdır. Kur’an, Allah’ın koruması 
altındadır. Kur’an, adalet ölçüsüne uyulmasını emreder. Yüce 
Allah “sakın dengeyi bozmayın ve ölçüyü kaçırmayın” 
öğüt ve emrini vermektedir. Adalet ölçüsünün kaçırılması ve 
dengenin bozulması, İnsanlığın kıyameti olacaktır. Ölçünün 
kaçtığı yerde ister eksik, ister fazla olsun adaletsizlik başlar 
ve bu insanlığa kendi elleriyle zulüm getirir… Adaletin yerine 
getirilmesi ve kulluğun Allah nezdinde rıza bulabilmesi kulun 
Kur’an’a ve sünnete gücü ölçüsünde uymasına bağlıdır… Allah, 
yarattıklarının özlerinde adaletin dengeli bir şekilde işlemesini 
murad etmekte ve bir denge üzerinde şekillendirmektedir. 
Canlıların damarlarında dolaşan kan, oksijeni ve besinleri tüm 
hücrelere adaletle dağıtmak üzere planlanmıştır. Bu denge 
devam ettiği müddetçe vücut sağlıklı kalacak, denge yani adil 
dağıtım bozulduğunda vücut hastalanacaktır.

Kalp tekler, ciğerler tekler ve böbrek gibi tüm organların 
teklemesiyle vücut kirlenir vücut temizlenemez ve insan için 
zulüm başlar. Bunu insan kendisi yapar. Adaletin bozulması 
da buna benzer. Adaletin ve dengenin bozulmasıyla toplumda 
zulüm her geçen gün artar ve barış biter ve toplumda da zulüm 
başlar. Bugün dünya çapında olan adaletsizlikler toplumları 
kemirmekte ve dünya düzenini yok etmeye doğru yol almaktadır. 
İlaç Kur’an ve İslam’dadır.

Toplumsal adalet ve hukukun sağlanmaması ve iyi işlemesi 
için, toplumun temeli olan aile hukukunun adaletli uygulanması 
gerekir. Aile, hukuk ve adaletinin temelidir ve bu husus 
Kur’an’da İsra suresinin 23. ayetinde şöyledir. “Rabbiniz, 
yalnız kendisine tapmanızı ve ana-babaya iyi davranmanızı 
hükmetmiştir. Eğer ikisinden biri veya her ikiside senin 
yanında kocayacak olurlarsa, onlara “Öf” bile demeyiniz. 
Onları azarlamayınız onlara güzel söz söyleyiniz.” Tüm 
âlemlerin Rabbi, sahibi ve her şeye gücü yeten Allah’a sığınalım 
ve adaletli olalım diye dua ederim.
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Müslümanlar Cuma namazı esnasında, imamın hutbeden 
inerken okuduğu ve mealini söylediği Nahl suresinin 90. ayetini 
dinlerler. Allah, bu ayette Müslümanlara uymaları gereken üç 
emir ve üç yasağı bildirmektedir. Ayetin ilk kelimesi adalettir ve 
Allah, Müslümanlara adaletli olmalarını emretmektedir.

Müslümanlar, bu ayeti sadece dinleyerek kalmayacaklar ve 
bunu ailelerine yakınlarına ve çevrelerine anlatarak, bu ayetin 
bir yaşam biçimi olması gerektiğini anlatacaklardır. Bu ayetin 
her Cuma okunması ve açıklanmasının amacı bunun içindir. 
Ayette, Müslüman’ın uyması gereken temel öğüt ve emirlerdir. 
Bu ayetteki emirlere ve yasaklara uyan Müslüman, Kur’an 
ahlakı konusunda önemli bir yol alacaktır.

Bu ayetin her Cuma hatırlatılması, Müslüman’a en önemli 
hediyedir. Değerini bilene ne mutlu... Müslüman’ım diyenlerin 
bu ayetin gereğini yerine getirmesi halinde, Müslüman en 
önde olacaktır. Bu çok değerli bir kuvvet ve üstün bir ahlaktır. 
Müslüman’ım diyenler bu ahlakla yaşamadıkları için, bugün 
geri kalmışlar ve keferelere muhtaç hale gelmişlerdir. Bu 
Müslüman’ım diyenlerin kendi kendilerine yaptıkları büyük 
bir zulüm… Ayette adalet, iyilik ve yakınlara bakmak emrinin 
“İhsan” kelimesinin kapsadığı iyiliğin de açıklanması için bir 
makale yazmak gerekecektir. Ayetin ikinci kısmında geçen üç 
kelimenin toplam anlamımı zulüm olarak değerlendireceğim 
bir makaleyi de yazmak istemekteyim... Gerek ihsan(iyilik) ve 
gerekse zulümden korunmak, yani ne ota, ne çöpe ne de hiçbir 
canlı yanında, Allah’ın en değer verdiği ve şerefli olarak nitelediği 
insana zulüm yapmamanın ölçeği adalettir. Allah, her şeyi bir 
ölçüye göre yaratmıştır ve her şey için ölçü adalettir. İyilik de 
yine adalet ölçülerinde yapılacaktır. Müslüman adaletle hareket 
ederek hem kendisini ve hem de yaşam çevresini dengede 
tutmalıdır... Adaletle davranmanın reçeteleri ve bunların nasıl 
kullanılacağı Yüce Kur’an’da açık seçik anlatılmaktadır. Adaletli 
olmanın birinci şartı dosdoğru olmaktır. Allah, Efendimize “Ey 
Muhammed! Emrolunduğun gibi, dosdoğru ol” emrini 
vermektedir.

Allah, Kur’an’ı adaleti, iyiliği ve kötülüğü (zulmü) öğrenelim ve 
ona göre yaşayalım diye göndermiştir. Kur’an’ın aydınlattığı 
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doğru yol, adalet yoludur ve bu yol hiç şüphesiz gerçek adalettir.

Kur’an yolunun bilinmesi ve ona göre yaşanması, ancak ve 
ancak Kur’an’ı anlamakla mümkündür. Kur’an anlayacağımız 
dille okunacaktır ve bu da bizin için Kur’an mealidir. Kur’an’ı 
bilmediği dil Arapça olarak okuyanlar ya da hocanın okuduğunu 
parmakla takip edenler, Allah’ın kendilerine olan emir ve 
yasakları öğrenemeyeceklerdir. Sokakta din öğrenmek, ahiret 
hesap vermeye yardım etmeyecektir. Yüce Allah, Kur’an’ın pek 
çok ayetinde açıkça “Bu Kur’an, Benim emir ve yasaklarımı 
öğrenmek ve uymak içindir” diye haber vermekte ve Kamer 
suresinin (17, 22, 32. ve 40.) ayetlerinde dört defa ve yeminle 
“Andolsun biz bu Kur’an’ı anlayıp düşünüp öğüt alasınız 
diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?” demektedir. 
Müslüman kimlikli vatandaşlarımız, kıyamet sabahına kadar 
geçerli olan ve hiçbir gücün değiştiremeyeceği Yüce Kur’an’ı 
kendi dilimizde öğrenelim ve Kur’an ahlakı ile yaşayalım diye 
dua ederim.

İYİLİK 
Bismillahirahmanirahim
Allah, adaleti, ihsanı ve yakınlara bakmayı emreder.

Nahl suresinin 90. ayetinin birinci bölümündeki emrinin ilk 
kelimesi adalet konusunda, bundan önce beş makale yazmıştım. 
Bu makalemden başlayarak, birinci bölümün tümünü iyilik 
olarak değerlendirerek yazmak istiyorum. Gayret benden tevfik 
Yüce Rabbimdendir. Ayetteki birinci bölüm emir bölümü, adaleti 
ve iyilik yapmayı, yani ihsanı anlatmak içindir. İyilik yapmak 
ve yakınlara bakmak ihsandır. Kur’an yolu, adalet yolu ve 
Müslüman’ın ekonomik ve sosyal hayatını dengede tutmanın 
emir ve öğütlerini anlatır. İhsan, Kur’an yolunun güzelliği süsü 
ve olgunluğudur.

Kur’an’da, ihsan kelimesi elliyi aşkın ayette geçmektedir. 
Taşıdığı anlam iyilik yapmak ve yaptığını doğru ve güzel 
yapmak. Yaratılışın anlatıldığı ayetlerde de ihsan kelimesi yer 
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almaktadır. “O, yarattığı her şeyi güzel yarattı” Secde suresi 
7. ayet. “Gökleri ve yeri hak ile yarattı ve hikmete uygun 
yarattı. Sizi şekillendirdi ve şeklinizi güzel yaptı” Teğabün 
suresi 3. ayet.

Kâinatı sevgi üzere yaratan Rabbimizin ihsanı (yarattığını güzel 
ve hak ile yaratmak) bu iki ayette olduğu gibi pek çok ayette de 
anlatılmaktadır. 

Allah’ın güzel yarattığı insanın da ihsanı doğru ve güzel 
olmalıdır. Çünkü insan, Allah sevgisinin bir ürünüdür. İhsan 
sahibi Müslüman, halk deyişi ile “kurda kuşa, iğneden ipliğe” 
yaratılmış her şeye ihsanını yansıtmalıdır. Yunus’un dediği gibi, 
“Yaratılanı severim, Yaratandan ötürü.” Bu anlayış ve eylem ile 
yaşayan Müslüman’a ne mutlu. Günümüzde böyleleri azaldığı 
için, insanlık zulümden kurtulamamaktadır.

İhsan sahibi insan, sevgisinin ve merhametinin gereği olarak, 
başkalarına yardımda dengeyi elde tutmalıdır. Yüce Allah, ihsan 
sahibi kullarını bu konuda şöyle uyarmaktadır: “Yakınlara, 
düşkünlere ve yolcuya hakkını ver ama saçıp savurma”. 
“Ne elini boynuna bağlayıp cimri kesilme ve ne de elini 
büsbütün açıp tutumsuz ol. Yoksa pişman olur açıkta 
kalırsın” İsra suresinin 26 ve 29. ayetleri.

İhsan sahibi insan çalışkandır. Neyi ne zaman yapacağını 
bilen insandır, ihsan sahibi olabilmek için, Kur’an okuyacak, 
anlayacak ve Kur’an ahlakı ile hareket edecektir. Allah, insana 
taşıyamayacağı yükü yükleme-yeceğini bildirmektedir. Her 
insan gücü ölçüsünde Kur’an ahlakı ile yaşamaya çalışacaktır. 
İyilik ve yardım yapmayı seven hayırsever insan, adaletli ve 
ölçülü hareket ederek başkalarına vardım ettiğinde kalbinde 
sevindirici bir duygu yaşar ve mutlu olur.

İhsan sahibi insan, Allah’ın emir ve yasaklarını ve Allah’ın 
koyduğu ölçüleri Kur’an’dan öğrenir. İbadetlerinde Allah’a 
ve peygambere itaat ile ölçülü olur. Şeyhlerin tarikatçıların 
koydukları kurallara itibar etmez. Çünkü söz konusu şeyh 
ölçüleri, Allah ve Efendimizin ölçülerinin dışındadırlar. Allah’ın 
emir ve yasaklarına gücü ölçüsünde uyan ihsan sahibi 
insan, takva sahibidir. Efendimizin buyurduğu gibi “üstünlük 
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takvadadır.” “Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı 
gelmekten en çok sakınanınızdır (korkanınızdır)” Bu ayet 
Hucurat suresi 13. ayetinin bir kısmıdır. Bu ayet takvanın tam 
açıklamasıdır. Kur’an meali okuyalım ve dinimizi kaynağında 
öğrenelim diye dua ederim.

Allah ihsanı emreder. İhsan iyilik yapmak demektir. Bu konuda 
yazdığım bir önceki makalede, Hucurat suresinin 13. ayetinden 
bir cümle almıştım.

Bu makalede Hucurat suresinin tamamını alarak, iyilik yapacak 
yani ihsan da bulunacak Müslüman’ın önemli özelliklerinden 
birinin de takva olduğunu vurgulamak istiyorum. “Ey insanlar! 
Şüphe yok ki, biz sizi hem erkek ve hem dişiden yarattık 
ve birbirinizi tanımak için, sizi kabilelere ve boylara ayırdık. 
Alllah katında en değerliniz, O’na karşı gelmekten en çok 
sakınanınızdır (takva).” Hucurat suresi 13. ayet.

Kendisine, adaletli davranmayı ve ihsanı yani iyilik yapmayı 
hedef seçen insanın önemli bir özelliği takva sahibi olmasıdır. 
Takva, Allah’a ve peygambere itaat ile Allah’ın emir ve 
yasaklarına uymak anlamında bir kavramdır. Dikkat edilirse ayet, 
tüm insanlara hitap ederek başlamakta ve sonunda takvaya yer 
vermektedir. Takva sahibi olanlar Müslümanlardır ve bunların 
yaptıkları iyilik takva ölçeği içerisinde değerlendirilmektedir… 
Müslüman takva sahibi olmanın yol ve yöntemini Yüce 
Kur’an’dan öğrenecektir.

İhsan yani iyilik yapmanın kabulü için, yapılan işin en iyi şekilde 
yapılması gerekmektedir. Bu anlamda iyilik yapmak iyi iş 
yapmak yani salih amel işlemektir. Yüce Kur’an’ın pek çok ayeti 
“inanan ve salih amel işleyenler” cümlesi ile başlamaktadır. Bu 
cümle ile başlayan ayetlerin sonunda cennet müjdelenmektedir. 
Buna göre iyilik yapmak salih amel işlemek imana göre 
olmaktadır. İhsanda yani iyilik yapmakta Allah sevgisi ile Allah’a 
ve peygambere itaat vardır. Gerçek takva sahibi Müslüman, 
dürüsttür, çalışkandır, iyilikseverdir ve yaptığını güzel ve iyi 
yapar.

Allah güzeldir ve güzeli sever. Yüce Allah, kulundan iyi işler 
yapmasını istemekte ve murad etmektedir. İyilik yapan, güzel 
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ahlaklı, bilgili adaletli ve çalışkan kul, Allah indinde değerli bir 
kuldur. Böyle bir kul nefsini terbiye etmiş ve Muhsin (ihsan 
sahibi) bir Müslüman’dır. İnsanın bu durumu Kur’an’da şöyle 
değerlendirilmektedir.

“Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara, 
dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik yaptığı 
gibi (ihsan) sen de ihsanda bulun yani iyilik yap. Yeryüzünde 
bozgunculuk çıkartma Allah bozguncuları sevmez.” Kasas 
suresi 77. ayet. “Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten 
sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir” Nahl suresi 
128. ayet. Yakınlara vardım ve iyilik yapmak özel bir ihsandır. 
Yakınları ziyaret etmek (sılayı rahm) akrabalar arasında olan 
yakınlıkları ve birbirlerini olan saygılarını artırır. İyi ve kötü 
günlerinde birbirleriyle yardımlaşmak, ihsanda bulunmak 
ailelerin bağlarını güçlendirir ve toplumsal dayanışmaya 
yardımcı olur. Bu, İslam’ın çok değerli bir emridir... Doğru yola 
girip dünya sıkıntılarına rağmen, Allah’ın emir ve yasaklarına 
gücü ölçüsünde uyan insan, ahiret için çalışan Müslüman’dır. 
Yalnız dünya zevklerine dalan insan, iyilikten uzak ve nefsinin 
esiri olan ve ahireti kaybeden insan olacaktır.

Dayanışma ve iyilik iyi İşlerde olacaktır. Bu konuda Maide 
suresinin ikinci ayeti şöyledir. “İyilik ve takva (Allah’a karşı 
gelmekten sakınmak) üzere yardımlaşın. Günah ve 
düşmanlık üzere yardımlaşmayın.” Kur’an meali okuyalım ve 
iyilik ve takvanın yollarını öğrenelim diye dua ederim. 

KÖTÜLÜK (ZULÜM) 
Bismillahirahmanirahim
“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı (ihsanı) yakınları 
bakmayı emreder. Hayâsızlığı, fenalığı ve azgınlığı (zulmü) 
yasak eder. Tutasınız diye size öğüt verir.” Nahl suresi 
90.ayet. Her Cuma hutbeden sonra okunan bu ayetin ikici 
bölümü, kötülüğü ifade eden zulüm kavramlarıdır. Allah zulümü 
yasak etmektedir. Birinci bölümde Allah’ın emrettiği adalet, iyilik 
yapmak ve yakınlara bakmak konularında önceki yazılarımda 
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bilgi vermeye çalıştım. Tabii ki, eksik ve fazlalarımız vardır. 
Doğrusunu Allah bilir. Bu yazılarımda da kötülüğü yani zulmü 
Kur’an penceresinden açmaya çalışacağım.

Bu ayette olduğu gibi, zulüm Yüce Kur’an’ın pek çok ayetinde 
geniş bir şekilde anlatılmaktadır. 

Ahlak kurallarının geniş bir şekilde anlatıldığı Hucurat 
suresinin on birinci ayeti, zulümün inceliklerine değinmektedir. 
“Ey inananlar! Bir topluluk diğerini alaya almasın, belki 
de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da başka 
kadınları alaya almasınlar, belki onlar da kendilerinden 
daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü 
lakaplarla çağırmayın...” İnsanın kendi kendini ayıplamasının 
bir zulüm olduğunu açıklayan bu ayetten ibret alalım... İnsanın 
mayasında iyiye ye kötüye eğilebilme yeteneği yardır. Allah, 
insana yaratılışta her iki eğilime yönelme hürriyetini vermiştir. 
İnsan hanif olarak yani Allah’ı tanıma eğiliminde yaratılmıştır. 
Kur’an’da, insanın kötülük yani negatif özellikleri tek tek 
anlatılmaktadır. “İnsan zayıf yaratılmıştır, nankördür, cimridir, 
acelecidir, böbürlenen bir şımarıktır, çabuk umutsuzluğa 
düşer, mala çok düşkündür, sabırsızdır, nefsine hâkim 
değildir ve zalimdir...”

Nefis insanın kötü yanlarını ateşleyen bir özelliğe sahiptir. 
İnsanın doğruyu seçmesine engel olan şeytan, insanın nefsini 
kullanır. Nefis aynı zamanda, insanın gelişimi için itici güç olarak 
da vardır. Nefsin terbiyesi ve onu doğru yolda kullanılması, nefsin 
iman ile bütünleşmesinden geçer. Doğruyu bulan akıl, nefsin 
emrinde olmamalıdır, bu da ancak akıl ile imanın bütünleşmesi 
sayesinde olur.
Yüce Allah, her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. İnsanın negatif 
diye adlandırdığımız kötü tarafları da bir ölçüye göre yaratılmıştır. 
Allah, insan için bunu gerekli görmüştür. İnsan zulümden 
ne derece kurtulur ve doğruyu bulma yoluna girerse, Allah 
yanında o ölçüde değerli olacaktır. Allah, insanlar kötülükten ve 
kendinden başlayarak her türlü zulümden arınması için Kur’an’ı 
göndermiştir. Akıllı, imanlı ve nefsine hâkim Müslüman’ın ilacı 
Kur’an’dır. Kur’an okunacak, anlaşılacak ve yaşanacaktır.
Kur’an’dan uzak kalan insan, tek taraflı, eksik ve peşin 
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hükümlüdür. Peşin hükümlülük, insanın aklını kilitleyen, iman ve 
akletmesini engelleyen bir zulümdür, cehalettir. Cehaletin yerini 
iman ve ilim, haksızlığın yani zulmün yerini adalet ve doğruluk. 
Çalışmak tembelliğin örtüsü, cimriliğin yerini ölçülü bonkörlük 
ve diğerleri… Olumlular olsun dileğimle.

KUR’AN KISSALARINA GENEL BAKIŞ
Bismillahirahmanirahim
Kur’an, Yüce Allah’ın sözü, sözlerin en güzeli, âlemlere rahmet 
ve öğüt. Allah, Kur’an’da hemen her ayet ile yüce varlığı ve 
birliğinden haber verir. Kur’an aynı zamanda kendini de açık 
ve seçik olarak anlatır. Kur’an’ın üçte birine yakın kısmını da 
kıssalar oluşturmaktadır. Kıssalar, tüm peygamberlerin aynı 
dini, yani Allah’tan aldıklarını tebliğ ettiklerini anlatır. Kıssalar 
iyilik ve kötülüğü, her kavimde olan iyi ve kötüleri model alarak, 
iyiliği insana yakışan bir güzellik olduğunu ve kötülüğün de 
şeytanın işi olduğunu anlatır. Kıssadan hisse alınmasını bizlere 
öğüt olarak duyurur. Şeytanın tuzaklarını peygamberlere olan 
hilelerini örnek vererek anlatır vb...
Yüce Kur’an’da olan kıssalara hikâye demek hem doğru değil 
ve hem de Kur’an’a hakarettir. Kur’an’daki kıssalar, gerçek 
haberlerdir ve peygamberlere vahiy olarak anlatılır.  Hikâyeler, 
insanların hayal ürünleridir ve gerçek dışıdır. Hikâyelerin 
anlatıcıları insanlardır ve bu anlatıcıların hayallerinin karıştığı 
eksik ve fazlalardan oluşur. Elbette ki, bunlardan da hisse 
çıkartmak mümkündür. Açık seçik ve kesin anlamlı Kur’an 
kıssalarından alınacak ibret ve öğütler, insanlara doğruyu 
bulma, iman ve imkânını verir... Kur’an insanı doğru yola 
eriştirmek için indirilmiştir. Allah’ın emir ve yasaklarına gücü 
ölçüsünde uyan ve bunda daimi ve samimi olanlar, doğruya 
ulaşacaklardır. Kıssalar, doğru yolu açıklayan ibretler, cezalar 
ile ödüllerin açıklandığı ayetlerdir. Kıssalar, Mü’minleri uyarır ve 
müjdeler inanmayanları doğru yola davet eder. Kıssalar, güzel 
ahlakı anlatır, öğüt verir iman ve ibadet esaslarını da anlatır. 
Kıssalardaki yaşanmış olaylar insanlığın başından geçmiş ve 
bunların olumlu ve olumsuz sonuçlarının açıklandığı ayetlerdir. 
Benzer olayların insanların başına her zaman gelebileceği 
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için, akıl sahibi insanların doğruyu bulmak için, Allah yolunda 
Kur’an’ın emir ve yasaklarına uymakta geç kalmamalarının 
uyarıları da vardır. Kıssalardan ders almak, insanın hem bu 
dünyası ve hem de ahireti için, Allah’ın çok değerli nimetleridir.

Kıssalar konusunda ciltler dolusu kitaplar yazılmıştır. Eskiden 
saraylarda ve meydanlarda insanların yazdığı çeşitli kıssalar 
anlatılır ve bunları anlatanlara “Kıssahan” denilirmiş. 
Bu tarz kıssalar ve Müslüman’ı uyutma hikâyeleri Cuma 
vaazlarında da anlatılmış ve bu zincir ta orta oyunlarında 
Meddahların malzemesi olmuştur. Günümüzde de şu veya bu 
mekânda, şeyh, veli, pir vesaire kişileri yüceltmek için kıssalar 
anlatılmaktadır. Bu anlatımlar, Kur’an kıssalarında birer hikâye 
olduğu propagandası amaçlıdır. Müslüman Kur’an meali 
okuyarak, Allah’ın ayetlerinden oluşan kıssaları öğrenmeli ve 
ibret, öğüt almalıdır... Eski kitaplarda da ilgi çekmek için, Kur’an 
kıssaları ile ilgisi olmayan İsrailiyat uydurmaları yer almaktadır. 
Yahudiler, Efendimizin peygamber olarak geleceğini biliyorlardı. 
Bu husus Saff suresinin 6.ayetinde söyle yer almaktadır. “Ey 
İsrail oğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size benden önce 
gelen Tevrat’ı doğrulayan ve benden sonra gelecek, Ahmed 
adında bir peygamberi müjdeleyen peygamberim” bu 
ayet İsa peygamberin ağzından söyletilmektedir. Efendimizin 
peygamberliği belli olunca, Yahudiler İslamı bozmak için 
dinimize her türlü yalan yanlış masalları ve kıssaları sokmaya 
çalışmışlardır. Bunu bilelim ve Kur’an meali okuyarak dinimizi 
kaynağından öğrenelim diye dua ederim. 

İsa peygamberden sonra geleceği bildirilen peygamber 
Efendimiz Hazreti Muhammed’tir. Efendimizin 40 yaşında 
peygamber olduğu açıklayınca Yahudiler, Efedimize ve İslam’a 
düşman olmuşlardır. Günümüzde bu düşmanlık en şiddetli 
bir şekilde devam etmektedir. Kıssalara her türlü uydurma ve 
yalan senaryoları ve hayali görüntüleri sokmaktadırlar.Modern 
dünyanın her türlü teknik araçları ve teknikleriyle Efendimiz 
Hazreti Muhammed’i ve İslam’ı aşağılamaktadırlar. 

Yüzyıllarca illa Arapça okunacak yutturması ile Yüce Kur’an’ın 
anlamını öğrenememiş Müslüman, camilerde uydurma 
masalları dinlemeye mahkûm edilmiştir. Hâlbuki Kur’an 
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okunmak anlaşılmak ve ona göre yaşamak için gönderilmiştir. 
Müslümanları Kur’an’dan uzak tutmak için, kapitalist dünya 
büyük paralar harcamaktadır. Kendine dindar diyen bugün ki 
yönetim bu konuya yeterli tepki göstermemektedir. Kadınlar 
camilerde Kur’an kurslarında hocayı parmakları ile Kur’an takip 
ederken bilmedikleri dilde zaman kaybetmektedirler. Parmak ile 
takip edilen Kur’an yanında kafalar da kitaba uymayan örtülerle 
örtülmektedir.

Uzun bir zamandan beri gazetelerde yazdığım yazılarımın 
amacı, insanımızın Yüce Kitabımız Kur’an’ı kendi dilindeki meal 
okuyarak, Allah’ın emir, yasak ve ibadetlerini öğrenmesi ve 
öğrendiği ile dosdoğru yaşaması içindir. Kur’an meali okuyalım 
ve dinimizi kaynağından öğrenelim. Kur’an kıssalarını da kendi 
dilimizde meal okuduğumuzda, bunların masal değil, ibret ve 
öğüt olduğunu öğreneceğiz.

Dinler tarihi, peygamberler tarihi gibi kitapları okuyan Müslüman, 
Kur’an meali okuyup doğruyu öğrenmemiş ise, bu kitaplara 
kanarak yanlışlarını düzeltemeyecektir. Diyanet Vakfı’nın 
bastırdığı peygamberler tarihinde Havva annemizin, Âdem 
peygamberin sol eğe kemiğinden yaratıldığı yazılmaktadır. 
Kur’an da Nisa suresinin birinci ayetinde ve A’raf suresinin 
189. ayetinde, Âdem ile Havva’nın tek bir nefisten yaratıldığı 
yazılmaktadır. Diyanet Vakfı bastırdığı Peygamberler 
Tarihi’nde, Havva annemizin Âdem’in sol eğe kemiğinden 
yaratıldığını yazarken yine Diyanet Vakfı’nın yayınladığı İslam 
Ansiklopedisi’nin 25. sayısının 500. sayfasında şu ifadeye yer 
vermektedir “Kıssaları anlatan geniş ve ayrıntılı eserlerin bir 
çoğunda israiliyat karıştırmaları vardır. Taberi, İbni Kesir, 
Hazin, Salebi tefsirleri gibi...” 

Eski kitaplarda ve şimdiki tarikat öğretilerinde ilgi çekmek ve 
bir anlamda Müslüman’ı uyutmak için efsaneler anlatılmaktadır. 
Bunların tamamı israiliyat dediğimiz dinimizi bozmaya yönelik 
uydurmalardır. Örneğin Taberi tarihinde bir devden söz edilir: 
Bu dev o kadar uzun boyludur ki, en derin deniz onun dizine 
ancak gelmektedir. Dev denizin dibinden aldığı balığı güneşte 
pişirerek yemektedir. Uydurma kitap ve masallar okumak yerine 
kendi dilimizde meal okuyalım ve gerçeği öğrenelim diye dua 
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ederim. Bakınız Kur’an kıssalar hakkında ne denmektedir. “And 
olsun ki, onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler 
vardır. Kur’an uydurulabilinecek bir söz değildir. Ancak, 
kendinden önceki kitabları doğrulayan, her şeyi ayrı ayrı 
açıklayan ve insanlara doğru yolu gösteren rehber ve bir 
rahmettir.” Yusuf Suresi 111. ayet.

Kur’an kıssaları, insanlığın geçmişine ve içinde yaşadığı 
zamana ve geleceğe ışık tutan ayetlerdir. Bu konuda araştırma 
yapanlar, Kur’an’da kıssalarla ilgili olarak 1650 civarında, ayet 
olduğunu tesbit etmişlerdir. Kıssalarda Âdem peygamberden 
Efendimize kadar gönderilmiş peygamberlerin görevleri ve 
gönderildikleri insanlar arasında yaşadıkları olaylar anlatılır. 
Birinci sırada peygamberlerin yaşantıları ile Allah’ın birliği ve 
tekliği anlatılırken, gösterdikleri mucizeler iman edenlerle iman 
etmeyenlerin sonlarının ne olacağı hakkında bilgi verilmektedir.

Kur’an’da Âdem peygamberden Efendimize kadar gelen 28 
peygamber yanında Kur’an’da adı geçen bazı kişilerin de 
eylemleri anlatılmaktadır. Bu kıssalarda, Saba Melikesi, Callut, 
Tagut, Hz. Meryem, Firavun, Nemrut ve Yedi Uyuyanların 
(Ashab-ı Kehf) yaşantıları ve inançları ile iman ve inkârları 
anlatılır. Efendimiz Hz. Muhammed’in kişiliği, kimliği, 
çocukluğundan başlayarak peygamberlik verildiği güne kadar 
hayatı, peygamberlik döneminde İslam’ı anlatmak ve buna 
bağlı savaşları gibi konulara kıssalarda yer verilmektedir. Diğer 
peygamberlerin kıssalarında da onların yaşantıları ve İslam’ı 
anlatma konusundaki çalışmaları anlatılır. Efendimizden önceki 
peygamberlerin yaptıkları hakkında Efendimize geniş bilgi 
verilmektedir.

Okuma yazma bilmeyen Efendimizin Peygamberliği hakkında 
bilginin de verildiği bu kıssalardan örnek olarak çok sayıda ayet 
vardır. Bunlardan ikisini bu yazıma alıyorum. “Ey Muhammed! 
Bunlar sana vahyettiğimiz bu ayetlerle, sana kıssaların en 
güzelini anlatıyoruz. Daha önce sen bunlardan habersizdin.” 
Yusuf suresi 3. ayet. A’li İmran suresinde Meryem kıssası 
anlatılırken, surenin 44. ayetinde Efendimize şöyle hitap 
edilmektedir. “Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gayb 
haberleridir. Meryem’i kim alıp koruyacak diye kalemlerini 
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kurra için atarken, sen yanlarında değildin. Tartıştıkları 
zaman da yanlarında değildin....” Kur’an kıssalarında olaylar, 
başlangıç, açıklama ve sonuç düzeni içerisin de, yani hikâye 
ve roman düzeni içerisinde anlatılmaz. Kıssalar, Kur’an’da yeri 
geldiği zaman parça parça anlatılmaktadırlar.

Allah’ın birliği bir surede anlatılırken, bir diğer surede aynı 
peygamberle ilgili olarak kıyamet hatırlatılır. Musa peygamberin 
kıssası, Kur’an’da yaklaşık otuz surede peyderpey anlatılır. 
Anlatım, olayların gelişine göre ve canlı bir üslup ile anlatılır. 
Musa peygamber kıssasının Ta-Ha suresinin 9–15 ayetlerinde 
anlatılan kısımı heyecan verici ve çok düşündürücüdür. 
Efendimize hitaben olay şöyle anlatılır. “Musa’nın haberi sana 
geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine “Siz burada 
kalın, ben bir ateş gördüm, belki size bir kor getiririm yahut 
ateşin yanında bir yol gösteren bulurum” demişti. Ateşin 
yanına gelince ona şöyle seslenildi “Ey Musa! Şüphe yok ki 
Ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını hemen çıkart. Çünkü 
sen mukaddes vadi Tuva’da sın. Ben seni peygamber 
olarak seçtim. Şimdi vahyolunanı dinle. Şüphe yok ki, Ben 
Allah’ım ve Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece 
Bana ibadet et ve Beni anmak için namaz kıl. Kıyamet saati 
mutlaka gelecektir.... “ Yüce Kur’an’ı kendi dilimizdeki mealini 
okuyalım ve Kıssaları israiliyatla saptırılmış kitaplardan değil, 
doğrudan Yüce Rabbimizden öğrenelim diye dua ederim. 

Kur’an’da peygamber kıssaları yanında Allah’ın hoşnut olduğu 
kullarının da kıssaları vardır. Bu kıssalarda da onların yaşantıları, 
yaptıkları iyi işleri ve öğütleri yer almaktadır. Bunlarda bizim için 
çok önemli dersler vardır. Örneğin Lokman, Lokmanın öğütlerini 
ve ahlak derslerini anlatan Lokman başlıklı 34 ayetten oluşan 
bir sure vardır. Bu surede baba oğul ilişkileri anlatılmaktadır.

Allah’ın lanetlediği münafıklar hakkında da kıssalar vardır. 
Münafıkların yaşantıları ve yaptıkları kötülüklerin anlatıldığı 
kıssalardan da alınacak ibretler vardır. Bunlara Bakara suresinin 
6–18 ayetlerinde ve Kalem suresinin 10–20. ayetlerinde yer 
verilmektedir. Ayrıca özel bir sure Münafikun suresi vardır ve 
bu sure de 11 ayetten oluşmaktadır. Bunları okumak ve ibret 
almak gerekir.
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Efendimizin kıssasının özetini vererek bu yazı serimi 
tamamlamak isterim. Rahmet peygamberi ve peygamberin 
sonuncusu Efendimiz, Allah’ın habibi. Rahmet, merhamet, 
şefkat ve sevgi dolu yüreği ile en sevecen insan. Yüce Allah’ın 
iki güzel esması ile ödüllendirdiği Efendimiz. Rauf ve Rahim 
sıfatlarını Efendimize layık gören Allah’ın Gül Muhammed 
peygamberi ve bizim Efendimiz.

Ümmetine çok düşkün, onların bir zarar görmemesi için titreyen. 
Tüm insanlığa gönderilmiş peygamber. İnsanların iman etmesi 
için canını feda eden güzel insan. Tevbe suresinin I28. ayeti 
Efendimizi anlatır. “And olsun, size kendi içinizden öyle bir 
peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır 
gelir. O size çok düşkün, Mü’minlere karşı çok şefkatli(Rauf) 
ve çok merhametli(Rahim) bir peygamberdir...” Rauf sıfatıyla 
tüm insanlığı kucaklayan ve Rahim sıfatıyla da, günahkârlara 
bile acıyan bir kalp taşıyan Rahmet Peygamber Efendimiz.

Ahlakı Kur’an olan Efendimizin duaları kitaplara sığmaz. Allah’ın 
sevgili kulu Efendimizin şu derin anlamlı duasını düşünelim 
ve ibret alalım. “Allah’ım ilmimi artır, ahlakımı güzelleştir” 
Güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen ve ilmini doğrudan 
Yüce Rabbimizden alan Efendimiz bu duaları ile ilim ve ahlakın 
değerine vurgu yapmaktadır... Efendimiz bir işe başlayacağı 
zaman şu duayı yapardı “De ki: Gireceğim yere, doğruluk 
ve esenlikle girmemi sağla, çıkacağım yerden de beni 
doğruluk ve esenlikle çıkar. Katından bana yardımcı 
bir kuvvet ver.” İsra suresi 80. ayet. Yüce Allah’ın “Ya 
Muhammed! Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” emrini verdiği 
Efendimizi dosdoğru olmak ve o yolda, insanları uyarmak için 
gönderilmiştir. Efendimiz tüm bu güzel ahlak kendisinde iken, 
duasında Allah’tan doğruluk ve esenlik istemektedir. Bu duayı 
öğrenelim ve biz de okuyalım.

Efendimizin sünneti ve Kur’an’dan anladığımıza göre, 
kıssalardan ibret alalım ve aklımızı, neslimizi, malımızı ve 
vatanımızı korumalıyız. Rehberimiz Kur’an ve Efendimizin 
sünneti olsun. Dinimizi sokaktan, şeyhten ve bunun gibi yer ve 
insanlardan değil, Kur’an’dan ve Efendimizin sünnetinin de ana 
kaynağı olan Kur’an’dan öğrenelim diye dua ederim.
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KUR’AN İNSAN VE KÂİNAT 
Bismillahirahmanirahim
Kainat, sözlük anlamı: Yaratılmış olan her şey, tabiat, âlem, 
yer ve gök gibi her şeyi içine alan âlem vb... Efendimiz Hz. 
Muhammed’in bir sıfatı da Fahri Kainat ya da Fahri Âlem’dir. 
Efendimiz âlemlere rahmet olarak gönderildiği için bu sıfatı 
almıştır. Bu sıfat aynı zamanda Alemlerin Efendisi anlamını da 
taşır.

Kâinatın yaratıcısı, sonsuz ilim ve hikmet sahibi, her şeye kadir 
olan Yüce Allah’tır. Yaratmak Allah’a aittir ve O’nun hakkıdır. 
Allah, bir şeyi yaratmayı murad ettiği zaman, o şeye sadece 
“OL” emrini verir ve varlık yaratılmış olur. Kâinatı da aynı ilim ve 
hikmetle yaratmıştır. Yüce Allah’ın dilemesi ile varlıklar meydana 
gelmiş hayat bulmuşlardır. Kâinat’ın yaratılması A’raf suresinin 
54. ayetinde şöyle anlatılmaktadır “Şüphesiz sizin Rabbiniz, 
gökleri ve yeri altı gün içinde(altı evrede) yaratan ve arşa 
hükmeden, geceyi gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün 
yıldızları yaratan, hepsini buyruğuna baş eğdirerek yaratan 
Allah’tır. Bilin ki, yaratmak da emretmek de O’nun hakkıdır. 
Âlemlerin Rabbi Allah yücedir.” Allah, kâinatın tek sahibidir. 
Tüm varlıklar kayıtsız şartsız Allah’ın emrine itaat ederler. 
Sadece insana, Allah’ın emirlerine uyup uymamak serbestliği 
verilmiştir. Allah göğe ve vere “İsteyerek ve istemeyerek 
buyruğuma gelin” dedi. Onlar da “İsteyerek geldik” dediler. 
(Fussilet 11. ayet). Bunun yanında Al’i İmran suresinin 83. 
ayetinde “Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez O’na 
boyun eğmişlerdir” açıklaması vardır. Bu ve buna benzer 
ayetlere bakıldığında, kâinatın Allah’a teslim olduğunu görürüz. 
Kur’an, kâinatın insana hizmet için yaratıldığını ve insanın 
emrine verildiğini çeşitli ayetleriyle anlatmaktadır. İnsana ev 
olarak verilen dünyanın, insanın her türlü ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere, kâinatın her varlığının seferber edildiğini anlatan pek çok 
ayet var. İnsan sadece kendinin varlığını, güneşi, havayı, suyu 
ve toprağın varlığını ve bunların sahibini arasa ve düşünse, 
Allah’ı tanıyacak ve kendini bilecektir. Kur’an meali okuyalım ve 
aklımızı kullanarak düşünelim ve kâinatı ve sahibini öğrenelim.

Allah’ın insana verdiği nimetlerin anlatıldığı ayetlerden bir özet 
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verilmektedir. “Allah’ın göklerde olanları da yerde olanları da 
buyruğunuz altına verdiğini ve nimetlerini size açık ve gizli 
olarak bolca ihsan ettiğini görmüyor musunuz?” Lokman 
suresi 20. ayet... Allah, insan için sayılamayacak kadar çok nimet 
yarattığın bildirirken, bunların değerini ancak akıl sahiplerinin 
bileceğini, vurgu yapmaktadır. İnsana akıl, söz konusu nimetleri 
çar çur etmeden Allah’ın koyduğu ölçüler içerisinde kullanacaktır 
kaydı ile verilmiştir... Allah’ın emir ve yasaklarını doğru yolda 
kullanmayan insanlık, hava, su ve toprağı hoyratça kullanmış 
ve dünyevi zevkler için, Allah’ın ölçülerini bir kenara atarak, 
tertemiz teslim aldığı evini yaşanmaz hale getirmiştir. Allah 
güzel ve temizdir ve temizi sever. Çevresini kirleten insanın 
ahirette hesabı zor olacaktır. Kur’an meali okuyalım ve kâinata 
saygıyı öğrenelim diye dua ederim.

Allah, insana kâinatı araştırma ve faydalı bilgiye ulaşma imkânını 
tanıdığı gibi, aklını kullanmasını ve çalışmasını emretmektedir. 
İlim sahibi insan salih amel üretecektir. Salih amel yani faydalı iş 
üreten insan inanan ve iman eden kuldur. İnsan akıllı bir varlık, 
üstün ve şerefli bir varlık, insan kendi değerini bilmelidir. Aklını ve 
düşünüp değerlendirme kabiliyetini Kur’an aydınlığında yerinde 
ve zamanında kullandığında, Allah ona yolu kolaylaştıracağını 
vaad etmektedir. İşte kulum vereyim, dua et duanı kabul edeyim 
vaadinde bulunan Allah, vaadinden dönmez. Allah’ı, kendini ve 
kâinatı tanıyan kuluna Allah, salih amel üretmekte yardım eder... 
Kur’an’da pek çok ayet “İnanan ve salih amel işleyenler” ana 
başlığı ile başlamakta ve bu yolda olanlara en büyük ödül olarak 
cennet vaad edilmektedir... Kur’an’da pek çok ayette arz, kürs, 
felek, semavat, güneş, ay, yıldızlar gibi pek çok varlığın adı 
geçmektedir. Tüm varlıklar birlikte düşünüldüğünde, kâinatın 
sonsuz büyüklükleri ortaya çıkar. Bu büyüklüklerin insana ne 
kadar çok nimet sunduğu açıkça bellidir. Yüce Allah, Kur’an’da 
insan için yarattıklarını açıklamaktadır. İbrahim suresinin 32–
34. Ayetlerinde şu özet bilgiyi vermektedir.

“Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren 
ve onunla size rızık olarak türlü yiyecekler, meyveler 
veren, emri gereğince denizleri yüzmek için gemileri 
emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır. O, belli 
yörüngelerde hareket eden güneş ve ayı, gece ile gündüzü 
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sizin emrinize verendir. Allah’ın nimetlerini saymaya 
kalksanız sayamazsınız. Doğrusu insan, pek zalim ve çok 
nankördür.”

Allah’ın insanlar için lütfettiği nimetler sadece bunlar değildir. 
İnsan Allah’ın kendisine verdiği her nimete şükür etmelidir. İnsan 
için en önemli nimet elbette ki sudur ve bu ayetin ilk cümlesinde 
yer almaktadır. Su insanın temel taşıdır ve su olmadan insan 
yaşayamaz. Her canlı sudan yaratılmıştır. Bu husus Enbiya 
suresinin 30. ayetinde şöyle yer almaktadır. “Her canlıyı sudan 
yarattığımızı görmezler mi?” Canlıların yaratılmasında ve 
ayetteki nimetlerin meydana gelmesinde suyun yanında toprak, 
güneş ve havanın da bulunması şarttır.

Günümüzde su, hava ve toprak kirletilmiştir. Bunun baş 
sorumlusu insan ve onun daha çok dünya nimetlerine olan 
düşkünlüğüdür. Kapitalist dünya daha lüks için daha çok üretim 
ve tüketime yönelmiştir. İnsana Allah’ın dayayıp döşediği 
ve tertemiz teslim ettiği ev, güzel dünyamız, her geçen gün 
yaşanmaz hale gelmektedir. Bu felaket insanlığa Yüce Kur’an’ın 
Rum suresinin 41. ayetinde bindörtyüzyıl önce şöyle haber 
verilmiştir. “İnsanların kendi elleriyle yaptıkları kötülük 
yüzünden karada ve denizde bozulmalar meydana gelmiştir. 
Allah, yaptıkları kötü sonuçları kendilerine tattıracaklar. 
Umulur ki yol yakınken dönerler.” İbrahim suresinin son 
kısmında Allah, isteyebileceğimiz her türlü nimetleri yarattığını 
ve bunları saysak sayamayacağımızı bildirmektedir. Akıllı bir 
varlık olarak yaratılan insan, aklı ile araştıracak ve nimetleri 
doğru yolda kullanacak ve ilme ulaşacaktır. Aklını doğru yolda 
kullanan insan iyi işler üretecek ve ahirette bunun ödülünü 
alacaktır. Kötü yolda kullanan ise, dünya nimetlerine şükür yerine 
onu kirletmek ve tüketmeye yönelecektir. Bu onların felaketi 
olacaktır. Nimetlerimizin kıymetini bilelim ve bunca nimeti bizim 
için yaratan Rabbimize şükür edelim diye dua ederim. 

Kâinat, Yüce Allah’ın yarattığı sonsuz bilgi ve ilimleri içinde 
yaşatan bir bütündür. Yer ve gökler ile bunların arasında 
olanlar, (güneş, ay, yıldızlar, atmosfer, sonsuz alemler, toprak 
vb.. bilmediğimiz çok şey) birbirleriyle Allah’ın koyduğu ölçü ve 
yasalara göre uyumlu olarak bir hayat sürdürürler. Sonlu olan 
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kâinat bir gün yok olacaktır ve kıyamet sonrası hayatı da Allah, 
”OL” emri ile yaratacaktır.

Ölümlü olan insanın yaratılma amacına, hizmet için var edilmiş 
olan kâinatın sırlarını keşfetmek ve ilme ulaşma görevi insana 
verilmiştir. İnsan, kendisi için yaratılmış nimetleri, Allah’ın dilediği 
ölçü ve koyduğu yasalara uygun olarak kullanacaktır. Böyle 
bir kul, inanan ve salih amel işleyen insandır. Yasa ve rehber, 
Yüce Kur’an’dır. İnsan bu dünya da çalışacak iyi ve faydalı 
işler üretecek ve ahirette dünyadaki hayat ile ilgili olarak hesap 
verecektir. Allah, insanı yaratma amacını şu ayetle özet olarak 
açıklamaktadır. “Sizi boş yere, bir eğlence ve oyun olarak 
yarattığımızı ve bize döndürülüp hesap vermeyeceğinizi mi 
sandınız” Mü’minun suresi 11. ayet. Kur’ an meali okuyanlar 
benzer pek çok ayet göreceklerdir.

Yüce Allah, her an yaratmadadır. Bu konu “Ayetel Kürsi” 
diye adlandırılan Bakara suresinin 255. ayetinde söyle 
açıklanmaktadır. “Allah’ın kendisinden başka hiçbir ilah 
yoktur. Diridir. Kendi kendine yeterlidir. Yarattıklarına 
hâkim ve her an yarattıklarını gözetip duran, kendisini uyku 
ve uyuklama tutmayan Allah’tır. O, kullarının yaptıklarını 
ve yapacaklarını bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin 
dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar.

O’nun izni olmadan, katında şefaat edecek olan kimdir? 
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. O, göklere, yere 
ve bütün evrene, kâinata hükmetmektedir. Gökleri koruyup 
yönetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

Bu sure Yüce Allah’ı en açık bir şekilde anlatan bir suredir. Bu 
surede insanın ilmi Allah’ın izin vereceği sınırlar içerisindedir. 
İnsan çalışması sayesinde ve Allah’ın koyduğu ölçüler içerisinde 
ilime ulaşabilir.

Kainatın en yüksek tabakasının Arş-ı Âlâ olduğu mesajı 
ayette verilmektedir ve bu noktanın Allah’ın kürsüsü olduğu 
mecazi olarak anlatılmaktadır. Bu bizim anlayacağımız ya da 
kullandığımız makam anlamında değildir. Hâşâ! Allah’a mekân 
koşulamaz ve O, her yerde hazır ve nazırdır, A’raf suresinin 54. 
ayeti ile Yunus suresinin 3. ayetinde geçen “Arş” kelimeleri 
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Yüce Allah’ın yönetim sırrı anlamındadır. Her şeye âlim ve 
kadir olan Allah, meleklerinin kâinatın her yön ve yerine inip 
çıkarak görev yaptıklarını da haber vermektedir. Bu iki yönlü iniş 
çıkışlar sık sık geçmektedir. Bu iniş çıkışlarda zamana da yer 
verilmektedir. İzafi olan zaman, söz konusu ayetlerde bizim bin 
yılımızın, meleklerin hareketlerine bağlı olarak bir gün olarak 
haber verilmektedir. Zaman ile ilgili bilgiler Secde suresinin 5. 
ayetinde şöyle verilmektedir. “Gökten yere kadar bütün işleri 
Allah yönetir. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla bin yıl 
olan bir günde O’na yükselir…”

Kâinatın içerisinde yalnız insan yaşamaz. Melekler ve cinler de 
kâinatın içinde yaşamaktadırlar. Melek ve cinlerin hareketlerine 
bağlı olarak, zamanın akmasında da bir farklılık olmaktadır. 
Kur’an’a göre zaman izafidir. Yaşanan ortamın ve içinde yaşayan 
varlığın türüne göre, zamanın akış süratinin farklı olduğu, yine 
Kur’an’da bildirilmektedir...  Zaman da yaratılmışlardandır 
ve her yaratılmış gibi sonludur. Zamanın akışı yüce Allah’ın 
yasaları çerçevesindedir ve onun dışına çıkamaz. Dünya 
ay, güneş ve yıldızlarla bizim bilmediğimiz varlıklar, Allah’ın 
kendilerine verdiği rota ve yörüngede hareket ederler ve bunların 
birbirlerine bağlı zaman akışları, birbirleri etrafında dönüşleri, 
atom ve parçacıklara varana kadar zamanlarının frekansları 
kendi görevlerine göre Allah tarafından düzenlenmiş ve onlara 
gereken emirler verilmiştir.

Kâinat insan aklına sığmaz bir büyüklükte ve mükemmelliktedir. 
Kâinattaki işleyişin düzenliliği, Allah’ın varlığını ve tekliğini 
açıkça ortaya koymaktadır. Tabiat kanunları ya da doğa 
kanunları anlamsızdır. Kâinatta işleyen yasalar, Allah’ın 
yarattığı kanunlardır. Tabiyatçılar, dünyaperestler salt akılları 
ve zanları ile değerlendirme yaptıkları için, yanlışlar içerisinde 
yaşamaktadırlar. Kur’an tabiyatçıların değerlendirmelerini şu 
ayette açıklamaktadır. “Dediler ki: Dünya hayatından başka 
hayat yoktur, yaşarız ve ölürüz, bizi ancak zaman yok eder. 
Bu hususta onların bir bilgisi yoktur ve onlar sadece zanda 
bulunurlar” Casiye suresi 24. ayet.

Tabiyatçılar, bizi ancak zaman yok eder inançları ile zaman 
konusunda ve zamanın akışı konusunda Kur’an bilgilerine sahip 
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olsalardı, böyle olurlar mıydı?

İnsanların kıyamet sonrası dirilişlerinde ve Kehf suresindeki 
diriltilmekte söyleyecekleri, “Ne kadar kaldınız?” sorusuna 
“Bir saat, bir gün gibi” diye cevap verecekleri ya da verdikleri 
gerçeği bildirilmektedir.

Mü’minun suresinin 113. ayetinde Allah inkârcılara “Kaç yıl 
kaldınız?” diye sorar ve onlar “Bir gün ya da bir günden 
daha az kaldık” derler... Kâinattaki varlıklardan inanan ya da 
inanmayan insan dışındaki tüm yaratılmışlar, kayıtsız şartsız 
Allah’a itaat ederler. Allah, kâinatın yaratılışına bağlı olarak, 
yer ile göğü bitişik iken ayırdığını ve her şeyi sudan yarattığını 
bildirmektedir. Bu husus Yunus suresinin 3. ayetinde şöyle 
açıklanmaktadır. “Şüphesiz ki, Rabbiniz gökleri ve yeri altı 
günde yaratıp sonra arşa hükmeden, işleri yerli yerince 
düzene koyan Allah’tır.”

Kâinatın yaratıcısı ve yöneticisi Yüce Allah’tır. Kâinatı altı günde 
yarattım ifadesi, din âlimlerince altı evrede yarattı şeklinde 
yorumlanmaktadır. Gerçeği sadece Yüce Rabbimiz bilir. 
Yahudiler bu altı gün için yedinci gün dinlendi safsatasını icat 
etmişlerdir. Allah’ın hâşâ dinlenmesi diye bir şey olamaz. Allah, 
her an yaratan ve yönetendir. Kur’an meali okuyalım kâinatı ve 
onun içindeki yerimizi ve görevimizi öğrenelim diye dua ederim.

KUR’AN, İNSAN VE TOPLUM 
Bismillahirahmanirahim
İnsan toplumsal bir varlık. Yalnızlık ve teklik yalnız Allah’a ait bir 
husus. Allah, Hz.Âdem’i topraktan yarattıktan sonra, toplumun 
temel taşı olan aileyi oluşturmak için, aynı nefisten Hz.Havva’yı 
yaratmıştır ve ikisine üreme yeteneği vermiştir. Hz.Âdem ile Hz. 
Havva Allah’ın murad ettiği ilk aileyi kurmuş ve çoluk çocuğa 
karışmışlardır. Bu aile bugün ki toplumun temelidir. Bu husus 
Nisa suresinin 189. ayetinde söyle açıklanmaktadır. “Sizi bir 
tek nefisten yaratan ve gönlünün huzura kavuşacağı eşini 
de ondan yaratan Allah’tır.”
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Aynı nefisten yaratılan kadın ve erkeğin birbirlerine üstün 
oldukları taraflar, Allah’ın yaratma ilmi ve hikmeti içerisindedir. 
Hz. Âdem ile     Hz. Havva’nın meydana getirdiği aile için ayette 
huzura vurgu yapılmaktadır. Ailede önemli olan, geçinme ve 
aile olma duygusunun temeli, anlaşmaya ve bu şekilde huzurlu 
yaşamaya başlanmaktadır. Ailede kadın ve erkek iki temel 
taş. Kadın ve erkek her türlü şartlarda birlikte olmaya söz 
vererek evlenmiş ve aile olmuşlardır. Aile, çocuklar ve miras 
konularının ağırlıklı olarak işlendiği surenin adı “Nisa”dır. Bunun 
dilimizdeki tam karşılığı “Kadın”. Kadın evin temeli, erkek 
ise, evin çatısıdır. Nisa suresinin ayetinde kadın ve erkeğin 
ailedeki vaziyetleri söyle anlatılmaktadır. “Erkekler, kadınların 
koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah, insanların kimini 
kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından 
harcamakta ve ailenin geçimini saklamaktadırlar. İyi 
kadınlar, itaatkâr kadınlar gönülden saygılıdırlar.” Bu ayette 
geçen ve erkek için kullanılan “kavvam” kelimesi (kollayıp 
gözeten, koruyan ve yöneten) anlamında kullanılmaktadır... İyi 
kadın itaatkâr kadın ve güçlü erkek birlikte evliliğin devamını 
sağlarlar. Yıllar geçtikçe bu anlayışlı beraberlik tam olarak oturur 
ve karı koca sıcak bir dostluğa ve sevgiye ulaşır.

Evlilikte evlatlar, torunlarla birlikte huzurlu yaşayan aileler, 
etrafa ve topluma güzel örnek oluştururlar. Efendimiz, eş seçimi 
ile ilgili olarak şu öğüdü vermektedir. “Kadın, dört özelliği için 
nikâh edilir. 

1- Malı için. 
2- Güzelliği için
3- Ahlakı için.
4- Dini için.
Sen dindar ve güzel ahlaklıyı seç. Erkek için de seçimde 
aynı ölçüler olmalıdır. Erkek sağlıklı, güzel ahlaklı evine 
bağlı, evin geçimini sağlayan ve eşine saygılı olmalıdır diye 
değerlendirebiliriz. Bu ölçülerde olan eşler ile kurulan evlilikte, 
Allah’a itaat, peygambere itaat, emir ve yasaklara uyum devam 
ederse, aile mutlu ve rızık da bereketli olacaktır. Böyle evlilikler, 
dünyada sevgi, hoşgörü ve mutluluk zenginliği getirdiği gibi, 
ahiret kazancını da beraberinde taşır.
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Bu dünyada geçimli ve huzurlu bir hayat sürdüren eşler için 
Yüce Allah’ın vaadi Zuhruf suresinin 70. ayetinde şöyle 
açıklanmıştır... “Siz ve eşleriniz ağırlanmış olarak, cennetime 
giriniz.” Topluma huzur ve bereket getiren ailelerden olalım 
diye dua ederim.

Kur’an’a göre kadın ve erkek birbirlerini tamamlayan ve toplumun 
temelini oluşturmak üzere yaratılmış olan iki insan. Birbirlerini 
eğiten, yanlışlardan koruyan, aile ve evlatlar için ortak doğruları 
üreten anne ve baba. Anne ve baba, yuvayı ısıtan, yavruları 
besleyen iki akıllı varlık. “Onlar sizin için bir örtü, siz de 
onlar için bir örtüsünüz.” Bakara suresi 187. ayet. Yukarıdaki 
açıklamalarımı açıklayan ne ince ve ne anlamlı bir ayet.

Allah’a ve peygambere itaat ile Allah’ın emir ve yasaklarına 
güçleri ölçüsünde uyan anne ve babadan olan evlatlar da 
genel olarak iyi yetişmiş ve topluma faydalı insanlar olurlar. Bu 
husus Rum suresinin 21. ayetinde söyle anlamlandırılmaktadır. 
“Kendileriyle huzur bulasınız diye, sizin için türünüzden 
eşler yaratan ve aranızda sevgi ve merhameti var etmesi 
O’nun varlığının delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen 
bir toplum için elbette ibretler vardır...”

İslam’da, dini eğitim konusunda da aileye verilen görevler 
vardır. Bu konu da sorumluluğun ağırlığı babada olmakla 
beraber, kadın erkek arasında da işbirliği emredilmektedir. Bu 
konuda öncelikli olan, evlatlara namaz öğretmek ve onlara 
örnek olmak gelmektedir. Ta-Ha suresinin 132. ayetinde şöyle 
emredilmektedir. “...Ailene namaz kılmalarını emret ve sen 
de onda devamlı ol!” Ailenin kötülüklerden arınması için çok 
önemli olan namaz, farzının yerine getirilmesi emredilirken, 
ahirette cehennem azabından korunma için de öğüt 
verilmektedir. Bu husus Tahrim Suresinin 6. ayetinde söyle 
açıklanmaktadır. “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi 
yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden koruyunuz.” 
Namaz, insanı kötülüklerden arındıran çok değerli bir nimettir. 
Namaz kılan Müslüman’ın dikkat edeceği pek çok hatırlamaları 
vardır. Bunlar arasında namaz kılan Müslüman, günde beş defa 
Allah’a söz vermektedir. Fatiha suresinin bir ayetinde bu vardır. 
“Yalnız sana kulluk eder ve yalnız sana ibadet ederiz.”
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Kur’an’da toplumun değerli üyeleri olan evlatlara da görev ve 
sorumluluklar verilmektedir. Kur’ an ahlakı ile yetişen evlatlar, 
yaşlanan anne ve babaların sigortaları olmak durumundadırlar. 
Allah’ın evlatlara emri İsra suresinin 23–24. ayetlerinde 
şu şekilde açıklanmaktadır. “Rabbin, yalnız kendisine 
ibadet etmenizi ve ana babaya iyi davranmanızı kesin bir 
dille emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında 
ihtiyarlarsa, kendilerine “ÖF” bile deme. Onları azarlama, 
ikisine de güzel söz söyle...”
Ayette de görüleceği gibi Allah, kendisine itaatin hemen 
arkasından ana-babaya itaati emretmektedir. Allah’ın emir ve 
yasaklarına gücü ölçüsünde uyan böyle bir Müslüman ailenin 
yapısı topluma çok şey kazandırır. Böyle ailelerden oluşan bir 
toplum birlik ve beraberlikte çok güvenilir ve çok sağlamdır. Bu 
toplumu dışarıdan gelecek yalan yanlış etkiler hiçbir zaman 
yanıltamaz. Bugün ülkemizde İslam ahlakının erimesi ve ülkeyi 
yönetenlerin dini siyasete alet etmeleri, halkımızın bozulmasında 
başrolü oynamaktadırlar. Bozulan toplumlardan çıkan 
siyasetçiler, dürüstlük verine yalan siyaseti güdünce, o ülkeler 
zengin ve güçlü ülkelerin esaretinden kurtulamamaktadırlar. 
Kur’an meali okuyalım ve dinimizi kaynağından öğrenelim diye 
dua ederim. 
Ana baba, evlatlar, amca, teyze, dayı ve akrabalarla büyüyen 
İslami toplumda, birbirlerini ziyaret ve yardımlaşma konuları da 
Kur’an’da yer almaktadır. Akraba ve yakınlarla ilgilenmek ve 
onları ziyaret etmek, özel bir deyim ile ifade edilmiştir. “Sıla-i 
Rahim”, Yüce Allah’ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmakta 
önemli bir yer tutan “Sıla-i Rahim” Müslüman toplumda 
sevgi bağlarını kuvvetlendiren bir unsurdur. Yakınların ve 
akrabaların ziyaretlerini ihmal etmek İslam’da, günah olarak 
değerlendirilmektedir.
Efendimiz, bir hadislerinde, yakınlar ve akraba ziyaretleri 
konusunda şöyle buyurmaktadırlar. “Sıla-i Rahim, akraba 
arasında sevgi, malda bereket olduğu gibi ömürde de 
berekettir.” Yüce Kur’an’ın emrini ve Efendimizin öğüdünü 
yerine getirelim ve yakınlarımız ile akrabalarımızı ziyaret ile 
elimizden gelen yardımı yapalım.
Toplumun ayrılmaz ve sosyal bünyenin, dayanışmanın önemli 
bir parçası olan komşuluk, İslam’da çok önemlidir. Efendimiz 
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“Komşusu açken tok yatan bizden değildir” demektedir. İslam 
toplumunda aileyi, akraba ve komşuya bağlayan bağın kardeşlik 
olduğu inancı ve anlayışı vardır. Bu husus Hucurat suresinin 
10. ayetinde söyle bildirilmektedir. “Mü’minler kardeştirler. 
Kardeşlerinizin arasını düzeltiniz. Allah’a karşı gelmekten 
sakınınız ki, size merhamet edilsin.” Efendimiz “Müslüman 
Müslüman’ın kardeşidir. Ona ne zulüm eder ne de onu 
yalnız bırakır.” Bir başka hadislerinde de “Kim kardeşinin 
ihtiyacını giderirse, Allah da o kimsenin ihtiyacını giderir. 
Kim bir Müslüman’ın ayıbını örterse, kıyamet gününde 
Allah da onun ayıplarını örter.” 
Aile içerisinde dayanışma, akrabalar ve komşularla dayanışma, 
toplumsal dayanışmanın itici motorlarıdır. İslam, toplumsal 
dayanışmayı tüm yönleriyle ele alan ve teşvik ile emreden bir 
dindir. Kur’an, hak ve hukuka dayanan ahlaki bir toplum düzeni 
oluşturmak için, Müslümanların iyilikte birlik olmayı ve kötülükte 
birlikte karşı çıkmayı emretmektedir. Kur’an bu birlikte yardım 
ve karşı çıkmayı sık sık tekrar eder. ”Allah’a ve peygambere 
itaat ediniz” “İyiliği emrediniz ve kötülüğe karşı çıkınız.” 
Bu hareketleri yapan bir Müslüman’ın özellikleri de söyle 
sıralanmaktadır.
“Onlar, insanlar öyle kimselerdir ki, yeryüzünde imkân ve 
iktidar versek, namazı dosdoğru kılar zekâtı verir, iyiliği 
emreder ve kötülüğü yasaklar. Bütün işlerin sonucu Allah’a 
varır” Hac suresi 41. ayet...  Allah’a iman ve peygambere 
itaatin temel göstergesi, dosdoğru olmak, ibadet etmek ve 
salih amel işlemektir. Müslüman işini iyi, faydalı ve temiz 
yapacaktır. Böyle isler yapan Müslümanlardan oluşan toplum, 
dürüst ve temiz olur ve Allah’ın rızasını kazanmayı umut eder... 
İslam’da sağlam bir toplum oluşturmak için, zekât, sadaka 
gibi maddi yardımlaşma yanında, manevi ve ahlaki konularda 
da ölçüler vardır. Bu husus Maide suresinin 2. ayetinde şöyle 
yer almaktadır. “İyilik ve takvada (Allah’a karşı gelmekten 
sakınmak) yardımlaşın; günah işlemek ve aşırıya gitmekte 
düşmanlık üzere yardımlaşmayın.”

Bugün toplumumuzda, Allah’ın söz konusu emir ve yasaklarına 
duyarlılık azalmaktadır. Kur’an meali okuyarak doğruyu bulalım 
diye dua ederim.
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Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma konusunda Efendimiz, 
haksızlık ve zulümün engellenmesinde de yardımlaşmayı 
öğütlemektedir. “Kardeşine zalim olsa da, mazlum olsa 
da vardım et” öğüdünde bulunan Efendimize sahabeler “Ey 
Allah’ın Resulü! Zulme uğrayana vardım edebiliriz, fakat 
zalim olan nasıl yardım edeceğiz?” sorusunu sormaları 
üzerine Efendimiz “Zulüm işlemesine engel olarak” diye 
cevap vermiştir.

İslam’da toplumsal dayanışmanın önemli olan bir yönü de, 
Müslümanlar arasında olabilecek olumsuzlukların giderilmesi 
ve haksızlığa karşı çıkılması zorunluluğudur. Bu konuda 
Efendimiz söyle buyurmaktadır. “Sizde her kim yanlış, çirkin 
ve haksız bir durum görürse, ona derhal eliyle müdahale edip 
değiştirsin. Eliyle gücü yetmez ise sözle müdahale etsin, buna 
da gücü yetmez ise yanlış durumu kalbi ile protesto etsin. Zira 
iman etmenin asgari gereği budur.” 

Toplumun bireylerini Müslümanları birbirlerine bağlayan, fakirler 
ile zenginler arasında sevgi, saygı ve yakınlaşma bağları kuran 
insani ve ahlaki davranışlar yanında, maddi yardımlaşmanın da 
önemli yeri vardır. İslam’da hayır yapmak, hem yardım edeni ve 
hem de yardım alanı mutlu etmelidir. Zekât, fitre ve sadakaların 
belli ölçü ve zamana bağlanması maddi dayanışmanın 
devamlılığını sağlamaktadır.

Zekât vermek İslam’ın şartlarından biridir ve belli ölçekte yılda 
bir defa ödenen yardımdır. Zekâtın kimlere verileceği Tevbe 
suresinin 60. ayetinde şöyle açıklanmaktadır. “Zekâtlar, 
Allah’tan bir farz olarak yoksullara, düşkünlere, onu 
toplayan memurlara, kalpleri İslam’a ısındırılacaklara 
verilir. Kölelerin, borçluların, Allah yolunda olanların ve 
yolda kalanların uğruna harcanır. Allah bilendir hâkimdir.” 
Zekâtların nasıl ve hangi mal ve kazançlardan ödeneceği ve 
ölçüleri ilmihal kitaplarında yazılı olduğu gibi, Ramazanda, 
camilerde hocalar tarafından açıklanır.

Zekât doğru hesaplanıp tam olarak verilecektir. İşte benim 
zekâtım diye alelusul hesaplanarak verilen zekâtlar, Kur’an’a 
uymayacaktır. Müslüman zekâtını öderken ve hesaplarken 
çok büyük titizlikle hesaplayacak ve usulüne uygun olarak 
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dağıtacaktır. İslam toplumlarında zekâtlar doğru olarak 
hesaplanıp verilse, o toplumda açlık sınırının altında kalan 
aileler olmaz. Bugün ülkemizde nüfusun önemli bir kısmı açlık 
sınırının altında yaşamaya çalışmaktadır. 

Toplumun mutlu bir toplum olarak barış içerisinde bir yaşantı 
sürdürebilmesi, toplumu oluşturan bireylerin büyük bir kısmının 
güzel ahlak yani Kur’an ahlakı kurallarına, sürekli uymalarına 
bağlıdır. İslam, barış ve insanlığın mutluluğu için indirilmiştir. 
İnsanlar arasında görüş ayrılığının olması doğaldır. Toplumun 
kesitleri arasında ara-sıra problemlerin çıkması da normaldir. 
İslam bu olumsuzlukların ilacıdır ve Allah’ın öğüdü şudur “Sen 
af yolunu tut iyiliği emret, cahillerden uzak dur” A’raf suresi 
199. ayet.

Kur’an meali okuyalım, anlayalım ve o ahlak ile yaşayarak birlik 
ve beraberliğimizi koruyalım diye dua ederim.

KUR’AN, İNSAN VE DENGE 
Bismillahirahmanirahim
Yüce Kur’an, insanların yaşamında denge için yol gösterici öğüt 
olarak gönderilmiş Allah’ın Kitabıdır.

Müslüman, bu dünyada iş ve ibadetlerini yalnız ve yalnız 
Allah rızası için, Kur’an’ın yol göstericiliğine göre yapacaktır. 
Kur’an insanlığa öğüt olarak gönderildiği için, Müslüman 
Kur’an’ı okuyacak, anlayacak ve Kur’an ahlakı ile yaşayacaktır. 
Müslüman, Kur’an’ı bilmediği dilden değil kendi dilindeki yani 
Türkçe meal okuyarak, Allah’ın emir ve yasaklarını öğrenecektir.

Sonlu ve ölümlü olan insan, ömrünün tamamını ne bu dünya 
için ve ne de dünya hayatını terk ederek, tarikat hayatı ve mürit 
hayatı yaşamayacaktır. Yani dengeli bir yaşam sürdürecektir. 
İnsan bu dünyaya Allah’a kulluk etmek ve akıllı oluşunun gereği 
imtihan için gelmiştir. Müslüman’ın bu dünyadaki yaşamı, ölüm 
ile varacağı ahiret hesabı ile değerlendirilecektir.

Müslüman, Allah’ın kendisine verdiği helal nimetlerden dengeyi 
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bozmadan faydalanacak ve Allah’a şükür edecektir. Farz ve 
sünnet ibadetlerini Allah’ın ve Efendimizin koyduğu ölçüler 
içerisinde ve gücü ölçüsünde yerine getirecektir. Efendimizin 
sahih olan hadisleri esas olarak alınacaktır. Kur’an’daki ölçülere 
uymayan hadisler sonradan uydurulmuştur. Ölçü ve denge 
Yüce Kur’an ışığından alınacaktır. Bunun için Müslüman Kur’an 
meali okuyacaktır... Ölçüler hem ibadette ve hem de dünya 
zevklerinde aşılmayacaktır. Kısaca insan, ne dünya zevklerinin 
batağının ve ne de Kur’an dışı ibadetlerin ve şeyhlerin esiri 
olmayacaktır.

Müslüman, namazda oturuşta ve sonda okuduğu şu duada 
Allah’tan istediğinin farkına varmalı “Rabbena, âtina fiyddunyâ 
haseneten ve fiyl ahreti haseneten ve kınâ azâbennâr.” Meali: 
“Rabbimiz, bize bu dünyada iyiyi, ahirette de iyiyi ver. Bizi 
ateşin azabından koru” Bakara suresi 201. ayet. Müslüman 
bu dengeyi düşünmeli ve ona göre yaşamını düzenlemelidir. 
Efendimiz “Hiç ölmeyecek gibi bu dünya için, yarın ölecek gibi 
ahiret için çalısınız” hadisi ile dünyada yaşamın ölçeğine ve 
dengeye işaret buyurmaktadırlar.

Yüce Allah, Fatır suresinin 5. ayetinde “Sakın sizi dünya 
hayatı aldatmasın” öğüdünü vermektedir. Buna paralel olarak 
İsra suresinin 18 ve 19. ayetlerinde şu açıklamayı yapmaktadır. 
“Kim bu geçici dünyayı isterse, orada ona, dilediğimiz 
kimseye dilediğimiz kadar hemen veririz. Sonra ona 
cehennemi mekân yaparız. Kim de Mü’min olarak ahireti 
ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa, işte bunların 
çalışmalarının karşılığını veririz.” Burada bildirilen denge, 
insanların, Allah’ın emir ve yasaklarına göre yaşamaktaki 
iman ve çalışmalarına bağlıdır…  Müslüman’ın yaşamında 
denge ölçeği, dünya hayatı, ahiret inancı ve salih amelleriyle 
değerlendirilerek ortaya çıkmaktadır. Ölüm haktır ve varılacak 
ahiret hayatı sonsuzdur. Müslüman için dünya hayatı elbette 
değerli olmalıdır. Çünkü ahiret, bu dünyadaki iyi ya da kötü 
eylemlere göre kazanılacaktır. Müslüman, bu dünyada yaptığı 
her iş ve ibadetlerini Allah rızası için ne ölçüde yaparsa, ahirette 
ona göre mutlu ya da mutsuz olacaktır.

Müslüman denge ölçeği ve öğüt olan Yüce Kur’an’ı kendi dilinde 
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okuyacak anlayacak ve Kur’an ahlakı ile dengeli bir ölçek ile 
yaşayacaktır.  Bu ölçek ile yaşayan kullardan olmamız için dua 
ederim.

Kur’an tüm insanlara inmiş evrensel bir kitabtır. İslamiyet, başta 
insan olmak üzere, tüm yaratılmışlara nasıl davranılacağının 
ölçeklerini anlatan bir dindir. İslam, sosyal adalet prensiplerine 
tavizsiz önem veren bir dindir ve hiçbir ayrımcılığa geçit vermez. 
İslam’a göre tüm insanlar yaratılışta eşittirler ve üstünlük sadece 
takvadadır. Takva, Allah’tan sakınmanın ölçeğidir. İslam’ın 
toplumsal ölçeği bencilliğe kapısını kapatan bir ölçektir. İnsan iyi 
ve kötüyü yapmak özgürlüğü içerisinde bu dengeyi bozmaktadır. 
Yüce Kur’an’da, adaletli ve ahlaki ilkelere dayalı toplumsal 
yaşam anlayışı ve dengesi ile pek çok ayet bulabilirsiniz.

Yüce Kur’an’ın mealini okuyanlar, Allah’a ve Peygambere 
itaati, yakınlara, yetimlere güçsüzlere ve zayıflara yardım 
sorumluluğunu hatırlatan ve emreden toplumsal dengelere ait 
ayetler göreceklerdir. Bir ayette “İnanmış erkekler ve kadınlar, 
birbirlerini koruyup kollayanlardır” bilgisi verilirken, diğer 
bir ayette “Yakınlara, düşkünlere, yolcuya hakkını ver. 
Ama saçıp savuranlardan olma!” dengesi bildirilmektedir... 
Sosyal dayanışmayı ve ölçeğini sevgi bağı ile açıklayan A’li 
İmran suresinin 92. ayeti, Müslüman’ın yapacağı yardımın 
derin dengesine işaret etmektedir. “Sevdiğiniz şeylerden 
vermedikçe, iyiliğe asla ulaşamazsınız”  Tabi ki, fakire, 
düşküne bir ölçü ve dengede yardım edilecektir. Bu husus Bakara 
suresinin 168. ayetinde şöyle emredilmektedir. “Yeryüzünde 
olan şeylerin helal ve temiz olanlarından yeyiniz” Yani fakir 
ve düşküne helal ve temiz kazancınızdan vereceksiniz.

Efendimiz, İslam’ın toplumsal anlayış ölçeği ve dengesini 
şu veciz hadisleri ile açıklamışlardır. “İnsanlar birbirlerini 
sevmekte, birbirlerine acımakta ve bir diğerini korumakta 
bir beden gibi olmalıdırlar. Bedenin herhangi bir organı 
rahatsız olursa, diğer organlar da bu yüzden yüksek ateş 
ve uykusuzluğa tutulurlar.” Bu gün bir tarafta sofrasında kuş 
sütünün eksik olamadığı zenginler ve öteki tarafta aç ve işsiz 
insanların bulunduğu toplumumuzun hali ortadadır. Bunlara 
bir de toplumu yönetenlerin dini siyasete alet edişleri, Türk 
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toplumunu çatışmaya götürmektedir.

Toplumda yatay ve dikey ilişkileri sevgi, saygı ve adalet üzere 
emreden İslam’da, Müslüman’a düşen önemli görevler vardır ve 
bu görevler en başta toplumu yönetenlerin sorumluluğundadır. 
Topluma yön verenler, topluma, doğruları söylemek 
zorundadırlar. Allah’ın Efendimize emrettiği şudur. “Ey 
Muhammed, emr olunduğun gibi dosdoğru ol” Bu emirin 
ağırlığı Efendimizin olduğu gibi, daha büyük ölçüde ağırlığı 
bugün toplumu yönetenlerin sorumluluğudur. Bugün toplumu 
yönetenlerin iktidar hırsı, bu emri unutturmuş gözüküyor.

Yüce Kur’an’ın yüzlerce ayeti şu başlık iledir. “İnanan ve salih 
amel işleyenler” (Güzel ve faydalı iş ile doğru davrananlar) 
. Bu ayetlerdeki salih amel, Müslüman’ın İslami yaşayışının 
ölçek ve dengesine işarettir. Bugün, bencilliğin ve bana 
dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışına gömülen insanımızın 
kurtuluş reçetesi Kur’an’dır. Kur’an meali okuyalım ve dinimizi 
kaynağından öğrenelim diye dua ederim. 

İslam’a göre, tevbenin de bir denge ve bir ölçü içerisinde 
yapılması esas olmaktadır.  İslam’a göre bağışlama ve af aynı 
zamanda Yüce Allah’ın kabulü ile bir kurtuluş ölçeğidir. Allah 
tevbeleri kabul edendir ve tevbenin kabulü İslami yaşamda 
dengeli yaşamaya bağlıdır. Tevbe edip bağışlanma için 
Allah’a yönelen kul, işlediği günahlara bağlı olarak, işlediği 
kötü eylemlerinden kurtulmak için adım atan Müslüman’dır. 
Allah’a ve peygambere itaat eden ve gücü ölçüsünde emir ve 
yasaklara uyan kul, kötü düşünce ve eylemlerinden uzaklaşan 
ve olgunlaşan bir Müslüman’dır... Kur’an’ın pek çok ayetinde 
Allah, çok bağışlayan ve merhametli olan ve bağışlamayı 
kendisine farz kıldığını bildirmektedir. Allah’tan ümit kesilmez, 
ümitsiz olmak Allah’ı inkâr anlamına gelir. Ümitsizlik, bezginlik 
ve kararsızlık Kur’an’ın onaylamadığı hususlardır. Allah’ın 
rahmetinden ümit kesmenin küfür olduğu, Yusuf suresinin 87. 
ayetinde şöyle açıklanmaktadır. “Allah’ın rahmetinden ümit 
kesmeyiniz. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın 
rahmetinden ümit kesmez...”

İslam’ın bağışlama ve denge ölçeğinde, Allah’a ortak koşmak 
dışında affedilmeyecek günah yoktur. Bu, Nisa suresinin 116. 
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ayetinde şöyle açıklanmaktadır. “Şüphesiz Allah, kendisine 
ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, 
dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a ortak koşan, 
kuskusuz derin bir sapıklığa, düşmüştür.” Allah’a ortak 
koşulmasının dışındaki günahların affı için ölçü ve denge de Ta-
Ha suresinin 87. ayetinde açıklanmaktadır. “Şüphe yok ki Ben 
tevbe edip inanan ve salih amel işleyen, sonra da doğru 
yol üzere devam eden kimse için, son derece affediciyim.” 
Bu ayette Allah’ın affını kazanmak için bazı ölçek ve dengeler 
getirilmektedir. Müslüman bu şartların yerine getirilmesinde 
dikkatli olacaktır. Nasıl olsa Allah affeder anlayışı tamamen 
yanlıştır. Böyle düşünen ve davranan bir insan, bir Müslüman, 
Allah’ın emrettiği doğru yol üzerinde değildir. Bu insan, İslami 
yaşam dengesinin dışına çıkmış ve af ölçeğini yitirmiştir.

Yüce Allah, insanların sayamayacağı kadar nimet yaratmıştır 
ve bunları insanın emrine vermiştir. Araştıran ve ilim öğrenen 
insanlar, bu nimetlerin insana olan fayda ve zararlarını ortaya 
çıkarmaktadırlar. Yaratılan her nimette Allah’ın murad ettiği bir 
sebep vardır. Allah’ın bağışlaması ise, insanlar için en değerli 
nimettir. İnsan bunun değerini bilecek ve ona göre yaşayarak, 
ahirette mutluluğa erecektir. Yüce Allah, kullarına karşı çok 
merhametli ve bağışlayıcıdır. Allah’ın sonsuz sevgi ve şefkatini 
yansıttır! Kulundan beklediği temel şart, onun inanıp salih amel 
işleyen kul olmasıdır. Böyle yaşayan kullarına karşı Allah’ın 
çok değerli bir vaadi vardır. Bu, Ankebut suresinin 7. ayetinde 
şöyle açıklanmaktadır. “İman edip salih amel işleyenlerin 
kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinden 
daha güzeli ile mükâfatlandıracağız.” Yapılan her güzel 
iş değerlendirilecek ve sonuç ahiret terazisinde ölçülecektir. 
Dünya hayatında güzellikler yaşamak için denge ve ölçek Yüce 
Kur’an’dadır. Kur’an meali okuyalım ve dinimizi kaynağından 
öğrenelim diye dua ederim.

Kur’an mealini okuyan, anlayan ve Kur’an ahlakı ile yaşayan 
Müslüman, Kur’an’dan inançların yaşamındaki denge ve 
ölçekleri öğrenecektir. Bundan önceki üç makalemde, söz 
konusu dengeler hakkında özet bilgiler vermeye çalıştım. 
Gayret bizden tevfik Yüce Rabbimizdendir. Bu yazımda sizlere, 
Kur’an’dan en öz ayetleri yazarak bilgi vermeye çalışacağım. 
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Müslüman’ın öğrenip unutmaması ve gereğini yapması ile ilgili 
baslıklar şöyledir:

1- Allah’ı anmak ve Allah’a şükür etmek
“O, sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yaratandır. Ne kadar az 
şükür ediyorsunuz. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O’na 
yönel.”
2- Allah’a bağlılık
“İyi davranarak kendini Allah’a veren kimse, en sağlam kulpa 
sarılmış olur. İşlerin sonucu Allah’a varır.”
3- Allah’a güvenmek
“Allah’a güven vekil olarak Allah yeter”
4- Allah’tan af dilemek
“Tevbe eden, inanan ve faydalı iş yapan kimse, kurtuluşa erenler 
arasında bulunur”
5- Dua
“Ey Muhammed! Kullarım sana beni sorarlarsa, Ben onlara 
yakınım, dua edenin duasını kabul ederim.”
6- Doğruluk
“Ey Muhammed! Emr olunduğun gibi, dosdoğru ol!”
7- Sabır
“Ey inananlar! Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin, şüphe 
yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.”
8- Dost olmak, dost seçmek
“Ey inananlar! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız 
olanlarla dost olmayın.”
9- Yardım(infak)
“Yakınlara, düşküne ve yolcuya hakkını ver, ama saçıp savurma!” 
10- Emaneti korumak
“Emaneti gözeten, sözlerinde duran Mü’minler, kurtuluşa 
erenlerdir...” 
11- Kardeşlik
“İnananlar kardeştirler, dargın olan kardeşlerinizin arasını 
düzeltin” 
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12- Alçak gönüllülük
“Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Ne yeri delebilirsin, ne de 
boyca dalgara erişebilirsin.”
13- Selam vermek
“Size bir selam verildiği zaman, siz de ondan daha güzeli ile 
selam verin. Veya en azından aynısını tekrarlayın.” 
14- Güzel söz söylemek
“Ey Muhammed! Kullarıma söyle, en güzel olanı söylesinler. 
Şeytan onların arasını bozar. Şüphesiz şeytan insanın apaçık 
düşmanıdır.” Yüce Kur’an’da bunlar gibi, Müslümanların 
birbirlerine iyi davranmaları ve dostlukları ile ilgili pek çok ayet 
vardır. Yüce Kur’an güzel ahlak demektir. Efendimiz “Ben güzel 
ahlakı tamamlamak üzere gönderildim” demiştir. Kur’an meali 
okuyalım ve güzel ahlakı öğrenelim diye dua ederim.

Bismillahirahmanirahim 

Kıymetli okuyucularım, Bu hafta sizlere genel olarak insan 
haklarından söz etmek istiyorum. İnsan haklarının katledildiği 
günahsız insanların tüm dünyada çektikleri zulüm ile öldürüldükleri 
zaman dilimindeyiz... Yüce Allah, inansın inanmasın tüm 
insanlara temel hak ve özgürlükleri eşit bir şekilde vermiştir. 
Bu, Allah’ın adaletidir. Allah, bu hakları yaratılışta vermiştir. 
Haklar kıyamete kadar geçerlidir ve insanlar bu hakları özgürce 
kullanma hakkına sahiptirler. İnsanlar, bu hakları tarihin akışı 
içerisinde değerlendirerek kullanmışlardır... Yüce Allah, Âdem 
peygamberden Efendimize kadar gönderdiği peygamberlere 
indirdiği kitab ve bilgilerle, bu hakların neler olduğunu ve nasıl 
kullanılması gerektiğini duyurmuştur. Doğru yolda kullananlara 
cennet ve inkâr edip yanlış kullananlara cehennem olduğunu 
eklemiştir... İnsanın gücüne göre ve şerefine uygun hak ve 
yetkileri bildiren Allah, son kitab Kur’an’da açık ve seçik olarak 
anlatmaktadır. Kur’an, Allah’ın insanlara gönderdiği en değerli 
nimetidir. Kur’an’da yaşama, yaşam biçimi din seçme özgürlüğü 
yani ister doğru yolu ister eğri yolu seçme serbestliği tanımıştır.

Kur’an’a göre, Allah’a ve peygambere itaat, iyiliği emredip 
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kötülüğü yasaklamak ile adalete uygun olarak yönetenlerle 
yönetilenlerin karşılıklı saygılı olmaları halinde, temel hak ve 
özgürlüklerin korunduğundan söz edilebilir...

Kur’an ve sünnete uygun yaşandığında, insan temel hak ve 
özgürlüklerinin hukuka ve adalete uygun bir şekilde kullanıldığı 
görülmektedir. Bu çerçeve içerisinde kullanılan ve korunan 
haklar, Efendimizin sağlığında ve asrısaadette en yüksek 
seviyede olmuştur.

Aynı dönemde batıya baktığımızda din, hukuk ve ahlak 
kurallarının keyfe göre kilise ve despotizm tarafından 
düzenlendiğini görürüz. Böyle bir yönetimden insan hakları 
beklenemez. Bir yandan derebeylik ve krallık ile kilise, insanların 
yaşam hakkını bile tanımamışlar ve insanı hayvandan aşağı 
saymışlardır. Bu zihniyet, batıda sözüm ona medeniyet maskesi 
altında günahsız insanları öldürmektedirler.

Batıda insanlar haklarını almak için, hem kiliseye ve hem de 
krala karşı isyanlar başlatmışlar ve ilk başta büyük zulüme 
uğramışlardır. Engizisyon mahkemeleri insanları diri diri 
yakarken, krallar ve derebeyleri soykırımlara varan katliamlar 
yapmışlardır... Sınıf kavgaları her geçen gün artmış ve krallar 
halka bazı basit haklar vermek zorunda kalmışlardır.

Uzun yıllar süren iç savaşlar ve devletlerarası yüz yıllara 
varan savaşların ana sebebi, insan haklarına tecavüzden 
kaynaklanmıştır. Bugün ülkemizde sınıf kavgaları çıkartmak 
isteyen kefere, kendi tarihinden öğrendiklerini uygulamak 
istemektedir. Kendini muhafazakâr-Müslüman diye tanıtan 
bugün ki iktidar bu oyuna gelmektedir.

İngiltere’nin hak ve özgürlükleri düzenleyen anayasaları ve 
sonunda yazılı olmayan anayasaları kendi ırkçı çıkarlarına 
hizmet etmektedir. “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi” 1948 yılında yürürlüğe girmiş, fakat 
daha başından adaletsizlik yazılı hale getirilmiştir. Birleşmiş 
Milletlerin beş daimi üyesinin veto hakkı buna delildir.

Bugün Birleşmiş Milletler, tek bir milletin keyfine göre işlemektedir. 
ABD, tüm dünyada terör estirmekte ve savaşlar çıkartarak, 
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silah sanayisini, günahsız insanları öldürerek yaşatmaktadır. 
Mü’minlerin bu olanlardan ibret ile ders çıkartması için dua 
ederim.

Temel hak ve özgürlükler, insanlığın insanca yaşama kurallarının 
bütünüdür. Bunlar Kur’an’da ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. 
Bu haklar Allah’ın insanlara hediyesidir ve bunlar her biri kendi 
yasalarına göre kullanılacaktır. Bu hakları yasalar çerçevesinde 
kullanan kişi ve devletlerin dünyada, adalet ve huzur içerisinde 
yaşayacakları anlatılır... Efendimiz Veda Hutbe’lerinde insan 
haklarını geniş bir şekilde anlatmıştır. Özetle: Kişi hakları, aile ve 
İslam toplumu ile tüm insanların birbirleri ile ilişkileri. Can, mal, 
namus, şerefe dokunulamayacağı, cezanın şahsiliği, zulümün 
yasak olduğu ve tüm hakların korunması gibi tüm ayrıntılar.

Efendimiz veda hutbelerinde “Ey insanlar! Rabbiniz birdir. 
Hepiniz Âdem’densiniz. Âdem de topraktandır.” Sözü 
ile insanların temel hak ve özgürlüklerde eşit olduklarını 
vurgulamış ve üstünlüğün Allah korkusu “Takva”da olduğunu 
ifade buyurmuşlardır. Takva, Allah’a ve peygambere itaat ile 
emir ve yasaklara gücü ölçüsünde uymaktır. İnsan temel hak 
ve özgünlüklerini ve bunların korunmasını Kur’an’a göre, dokuz 
başlık altında inceleyebiliriz. Yeri geldikçe bu konuları yazmak 
isterim. Allah ömür verirse. 

YAŞAMA VE CANI KORUMA HÜRRİYETİ 
Bismillahirahmanirahim
Allah’ın emaneti olan canı korumak, Kur’an’da birinci sırada yer 
almaktadır. Kur’an dünyadaki ilk cinayeti anlatan kitabtır. Bu ilk 
cinayet kıskançlık sebebiyle işlenmiştir. Kabil, günahsız kardeşi 
Habil’i sırf kıskançlık sebebiyle öldürmüştür.

İki kardeş aynı zamanda Allah’a kurban sunmuşlar, Kabil’in 
kurbanı kabul edilmemiş, Habil’in ki ise, kabul edilmiş. Kabil 
bunun üzerine “And olsun seni mutlaka öldüreceğim” demiş. 
Habil ise, ”Allah ancak, kendisinden sakınanlardan kabul 
eder” devamla “And olsun, sen beni öldürmek için bana elini 
uzatsan da, ben seni öldürmek için elimi uzatacak değilim. 
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Çünkü ben, âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım.” 
bu Maide suresinin 27. ayetlerinde anlatılmaktadır. Allah 
korkusunun yürekte tam olarak duyulması hallerinde insan bir 
cana kıyamamaktadır. Bir insanın diğer bir insanın canına ve 
yaşama hakkına saygı duyması Allah inancı ile doğru orantılı 
olarak ortaya çıkmaktadır. Maide suresinin ayeti şöyledir “Her 
kim günahsız bir insanı öldürür ise, tüm insanlığı öldürmüş 
olur. Kim bir canı kurtarır ise, tüm insanlığı kurtarmış olur.” 
Bu ayette insanın yaşama hak ve hürriyetinin ne derece önemli 
olduğu vurgulanmaktadır.
Cana eziyet haramdır. Yüce Allah, insanlar canlarını korusunlar 
diye sayılamayacak kadar nimet yaratmıştır. İnsan bu nimetleri 
Allah’ın koyduğu ölçüde kullanırsa, emanet olan canını her 
türlü zarardan koruyacaktır. Geceyi dinlenelim, gündüzü de 
çalışalım diye yaratan Rabbimiz insan yaşamını kolaylaştırmak 
için insana akıl vermiştir. Aklımızı kullanalım ve yaşantımızı 
Kur’an’a göre düzenleyelim.

MÜLK EDİNME VE MALI KORUMA 
HÜRRİYETİ 
Bismillahirahmanirahim
Kıymetli okurcularım, geçen hafta genel olarak insan hak ve 
özgürlüklerini Kur’an penceresinden anlatmaya başlamıştım. 
Bu hafta iki hak ve özgürlükler hakkında Kur’an’ın anlatımından 
yazmaya çalışacağım... Yüce Kur’an’ın açık bir şekilde 
ortaya koyduğu temel haklardan biri de mülkiyet hakkıdır. 
Allah, her kuluna mal ve mülk edinme hakkını vermiştir. Yüce 
Allah, insana mal, mülk, servet ve her türlü zenginliği edinme 
duygusunu yaratılışta vermiştir. İnsanın dünya mallarına aşırı 
düşkünlüğünün anlatıldığı A’li İmran suresinin 14. ayetinde şu 
bilgiler verilmektedir “Kadınlar, oğullar, yük yük altınlar ve 
gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi, nefsin şiddetle 
arzuladığı şeyler, insana güzel gösterilmiştir.” Bu ayet 
insana bir uyarıdır.
Allah, her şeyi bir ölçüye göre yarattığını bildirirken, insanın 
ölçüyü kaçırmaması gerektiğine vurgu yapar. Ölçüyü kaçırmak 
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her zaman ve her şey için dengeyi bozmak demektir. En sıradan 
bir örnek, insanın iştahını ayarlayamayıp fazla yiyerek ölçüyü 
kaçırması ve sonrasında güçlük çekmesi. Nefsin şiddetle 
istediği ve kendisine güzel gösterilen dünya mal ve zevklerinde 
dengeli davranmak ve ölçüyü kaçırmamak doğru olandır... Malın 
ve mülkün gerçek sahibi olan Yüce Allah, Lokman suresinin 
20. ayetinde, mal ve mülk edinme hürriyetini şöyle haber 
vermektedir. “Allah’ın göklerde olanları ve yerde olanları 
da buyruğunuz altına verdiğini ve nimetlerini açık ve gizli 
olarak, size bolca verdiğini görmüyor musunuz?”
Allah’ın verdiği mal, mülk yani zenginlik, helal ve temiz yollardan 
edinilecektir. Mal, mülk edinme hürriyeti böylece Allah’ın koyduğu 
sınır ve kurallar içerisinde elde edilecektir. Elde edilen mal, 
mülk gibi zenginlikler, yine Allah’ın Kur’an’da bildirdiği şekilde 
kullanılacaktır… Kişinin mal, mülk ve servetini kullanma hürriyeti 
vardır. Ancak, Allah malın israfına izin vermemektedir. “Yiyiniz 
içiniz fakat israf etmeyiniz” diye emretmektedir. Müslüman, 
mal ve servetini iyi işlerde kullanacaktır. Müslüman’ın mal, mülk 
ve servetinde yakınların, fakirlerin, yetimlerin vb. hakları vardır. 
Bunu zekât ve sadaka gibi yollardan yerine getirmesi gerekir. 
Bu yolla yapılan yardımlar Müslüman’ın malının korunması 
anlamındadır.
İnsanların mal, mülk ve servet hırsına dikkat çekilen Yüce 
Kur’an’da insanların cimriliği de kınanmakta ve aşırılığa 
dikkat çekilmektedir. “De ki: Eğer siz, Rabbinizin rahmet 
hazinelerine sahip olsaydınız, tükenir korkusuyla yine de 
cimrilik ederdiniz. Zaten insan çok cimridir.” İsra suresi 100. 
ayet.
Kur’an’da emek ile yasal kazanç teşvik edilmektedir. “Bir işi 
bitirince diğerine başlayınız” emri verilmektedir. Müslüman 
üretmek için çok çalışmalıdır. İslam’da üretmeden tüketmek, 
tembellik olmakta ve bu durumda, yapılan harcamalar 
başkasının hakkına tecavüz olarak değerlendirilmektedir. 
Müslüman çok çalışacak, çok üretecek ve helalinden ve 
temizinden harcayacaktır.
Başkasının hakkına tecavüzü Efendimiz söyle 
değerlendirmektedir. “Ey Nas! Sizin canlarınız ve mallarınız 
Allah’a kavuşana kadar mukaddestir. Her birinizin canı 
ve malı ötekine haramdır.” Helal kazanalım ve başkalarının 
hakkına tecavüz etmeyelim diye dua ederim.
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AKLI KULLANMA VE KORUMA HÜRRİYETİ 
Bismillahirahmanirahim
Allah, insana akıl vermiş ve bu temel hakkını kullanmak ve 
korumak konusunda hürriyet hakkı da tanımıştır. Aklı kullanmak 
ve korumak insanın kendi tekelindedir.

Kur’an’a göre akıl, Allah’ın emir ve yasaklarını anlamak ve bu 
çizgiye uygun ahlak ile yaşamak için verilmiş en değerli nimettir. 
İnsanı insan yapan ve diğer yaratıklardan ayıran özelliği akıldır.

Aklı kullanmak ve korumak ancak, düşünce ve ifade hürriyetiyle 
mümkündür. Bilgi edinmek için araştıran, düşünen ve 
doğruyu bulmaya çalışan insan, kendisine verilmiş akılı doğru 
kullanmalıdır. Bilginin her türüne ihtiyaç duyan insan, çalışacak, 
araştıracak ve bilgiye ulaşacaktır... İslam bilgiye ve ilme çok 
değer veren bir dindir ve doğruyu bulmak için insanlara yol 
gösteren Kur’an’ın getirdiği dindir. Allah Kur’an’da yolun eğrisini 
de doğrusunu da bildirmiş ve yolu seçmekte insanı serbest 
bırakmıştır. İnsan yaşamı boyunca aklını kullanarak bu seçim 
(seçme) hürriyeti ile verdiği kararların sonucuna göre ahirette 
değerlendirilecektir.... Kur’an bilenler ile bilmeyenleri bir tutmaz. 
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak, akıl sahipleri 
öğüt alırlar” Zümer suresi 9. ayet. Her insanın aklı vardır ancak, 
öğüt alan akıl sahipleri bilenler olarak kabul edilmektedir... Yani 
aklı ile doğru yolu bulanlar... İnsan aklını kullanarak, Allah’a 
kulluk etmek için yaratılmıştır. İnsan, Kur’an’daki ayetleri ve 
kâinattaki olup biten ayetleri aklı ile okuyacak, araştıracak ve 
doğruyu eğriyi seçecektir.
Yüce Kur’an, insanlara öğüt olarak indirilmiştir. Öğüt alabilmek, 
bilmek ile mümkündür. Bilme ve bilgi edinme ancak akıl ile 
mümkündür. Allah’ın yarattığı her yer ve her varlıkta insan için 
bilgiler vardır. İnsan bunları inceleyecek, araştıracak ve bilgilere 
ulaşacaktır. Bu çalışmak ve aklı kullanmakla olur. Kur’an’da 
Allah, Müslümanlara çok çalışmalarını emretmektedir. Kur’an’da 
ilk insandan bugüne yaşamış olan insanların kıssaları ibret için 
anlatılmaktadır. İnsan bunlardan ders çıkartacaktır. Kur’an’da 
pek çok ayet vardır, ibret ile bildirilen. Bakara suresinin 242. 
ayeti bunlar için bir özet mahiyetindedir. “İşte, aklınız ersin ve 
düşünesiniz diye Allah, ayetlerini böyle açıklamaktadır.” 



PARA İLE SATILAMAZ 

ÇOĞ
ALTILAMAZ 

KOPYALANAMAZ

266

Yüce Allah, insanın aklını kullanması ve düşünüp doğruyu 
bulabilmesi için, Kur’an’da her türlü örneği verdiği gibi, öğüt 
olsun diye Kur’an’ı kolaylaştırdığını da ayrıca bildirmektedir. 
“And olsun ki: Öğüt olsun diye Kur’an’ı kolaylaştırdık” 
Kamer suresi 17. ayet.
Allah, insana iyiyi kötüden ayırma kabiliyeti vermiştir. Aklın 
bu yolu bulabilmesinin şartı, Allah’a ve peygambere itaat ile 
ihlâs ile yoğrulmuş iman ile bütünleşmiş aklın kullanılması 
gerekmektedir. Tabiidir ki Allah’tan sakınmayan akılların da 
buluşları olacaktır. Ancak, bunlar ne bulana ve ne de insanlığa 
faydalı olmayacaktır... Aklımızı doğru yolda kullanalım ve bunun 
için Kur’an meali okuyalım diye dua ederim.

DİN-VİCDAN VE İNANÇ HAK VE 
HÜRRİYETLERİ
Bismillahirahmanirahim
İki haftadan beri siz kıymetli okuyucularıma, insan temel hak 
ve özgürlüklerinden bir kısmını anlatmıştım. Bu hafta Kur’an 
penceresinden tekrar yazmaya çalışacağım.

Din, inanç ve vicdan hürriyeti ve hakları ile bunların doğru yolda 
kullanılması anlamındaki koruma görevi, Yüce Kur’an’da önemli 
bir yer tutmaktadır. Yaşam biçimi olarak ifade edebileceğim din 
ve inanç yolunu insan, aklı ve vicdanı ile serbestçe seçecektir. 
Allah, yolun doğrusunu da eğrisini de göstermiştir. “De ki: 
Hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin dileyen inkâr 
etsin.” Kehf suresi 29. ayet.

Yüce Allah, Kur’an’ı anlatmak için Efendimiz Hz. Muhammedi 
peygamber olarak görevlendirmiştir. İnsanlığa örnek olan ve 
Rabbimizin Habibim dediği Efendimizin kalbine indirilen Kur’an, 
doğru yolu bulmak için bir öğüt ve bir rehberdir.

Efendimize verilen görev, Kur’an’ı anlatmak ve Allah’ın emir ve 
yasaklarını öğretmekti. Öğretileri, nasihatlerini yaparken, Allah’ın 
ayetlerini kabul etmeyenlere bir zorlama yapılamayacağını da 
Efendimize bildirmiştir.
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Allah “dinde zorlama yoktur” uyarısı yanında Efendimize şu 
davranışı tembih etmiştir. “Seninle tartışmaya, girerlerse de 
ki: Ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah’a teslim 
ettim. Kendilerine kitab verilen ve ümmilere de ki: Siz de 
İslam’ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam’a girerlerse hidayete 
ermiş olurlar. Yok, yüz çevirirlerse, sana düşen şey, sadece 
tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görendir.” A’li İmran 
20. ayet. Efendimizin temel görevinin tebliğ etmek olduğu pek 
çok ayetle bildirilmektedir. Kul bu tebliğ ve eğitime inançla ve 
seçme hakkını kullanacaktır.

İslam göre iman, gönlün ve vicdanın kararına, bırakılmaktadır. 
Hiç kimse inanmaya ya da red etmeye zorlanamaz. Dinde 
insanların birbirlerine karışması doğru değildir. Tabii ki davet 
yapılabilir. Günümüzde pek çok defa duymuşumdur “İnancı 
var mı?” hiç kimsenin diğerine gâvur ya da inanmamıştır gibi 
yakıştırmalar yapmaması gerekir.

Bu din ve vicdan hürriyetine müdahale olur. Herkes inançta 
birbirine saygılı olmalıdır. Bu husus Kafirun suresinde şöyle 
açıklanmaktadır. “Sizin dininiz size, benim dinim de banadır 
de.” 

Yüce Allah kullarına çok değer vermekte ve onların dini, İslam’ı 
öğrenmek için giriştikleri her gayreti desteklemektedir.

İslam’a saf ve temiz bir anlayışla yaklaşan insan, Kur’an 
okuduğu zaman, Allah ona güzel bir anlayış vereceğini vaad 
etmektedir. İslam’a yaklaşan insanlara peygamberlerin yumuşak 
davranmaları emredilmiştir. Bu konuda Efendimize şöyle 
vahyedilmektedir. “Rahmetimle onlara yumuşak davranın 
yoksa etrafından dağılır giderlerdi.”

Allah, insanların din ve vicdan hürriyetlerine çok önem 
vermektedir. Bunu Abese suresi açıkça bildirmektedir. Bu surede 
özetle: Efendimiz bir toplantıdadır ve o sırada kör bir insan 
Efendimizden dini öğretmesini ister. Efendimiz bu zamansız 
isteğe karşı yüzünü ekşitir. Allah, dini öğrenme hürriyetine 
müdahale olarak değerlendirdiği bu hali Efendimize bildirir. 
Abese yüzünü ekşitti anlamındadır. Bu sureyi okuduğumuzda, 
Allah’ın din ve vicdan hürriyetine verdiği değeri açıkça anlarız... 
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Kur’an meali okuyalım ve dinimizi kaynağından öğrenelim diye 
dua ederim.

İnsan, akıl sahibi olarak diğer varlıklardan ayrılır. İnsan 
düşünen ve düşüncesini açıklayan bir varlıktır. Aklını kullanan 
ve düşünen insan, kendi takdiri ile herhangi bir görüşe ulaşır ve 
bunu açıklar. İnsanın görüşünü açıkça ifade etmesi, düşünce ve 
fikir hürriyetini kullanması anlamına gelir.

Yüce Kur’an yüzlerce ayetlerinde “düşünmediniz mi?” 
“akletmediniz mi?” gibi soruları sorar ve insanı akletmeye 
ve düşünmeye ve anlamaya teşvik eder. Bunları yani doğruları 
bulmasını ve açıklamasını emreder. “Göklerin ve verin 
yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardından gelişinde 
ibretler vardır. Bunları akıl sahipleri düşünürler.” Allah’ı 
ananlar “Rabbimiz bunu boş yere yaratmadı” derler.

İslam “bir yaşam tarzıdır” ve Allah, insanların yaşam tarzlarını 
seçme hürriyetini yine insanlara tanımıştır. Allah, yolun doğrusunu 
da eğrisini de göstermiş ve insana seçme hürriyetini vermiştir. 
Bu husus Yunus Suresinin 108. ayetinde söyle açıklanmaktadır. 
“De ki: Ey insanlar! Size Rabbinizden Kur’an gelmiştir. 
Artık kim doğru yola girerse kendisi için girer. Kim de 
saparsa kendi aleyhine sapar. Ben sizin bekçiniz değilim.” 
Yaşam tarzının içerisinde en önemli yer tutan düşünce ve fikir 
hürriyetidir. Düşünce hürriyeti ile diğer özgürlükleri vurgulayan 
kural Bakara suresinin 256. ayetinin ilk cümlesinde kayıtlıdır. 
“Dinde zorlama yoktur” Bu kural, İslam’da yalnız dinde değil, 
tüm yaşam alanında “zorlama yoktur”un altını çizer.

İslam’da düşünce ve fikir hürriyetinin kullanılmasında “iyiliği 
emredip, kötülüğü engellemek” vardır. Müslüman herhangi 
bir hareketin, kendisine ve insanlığa zarar vereceğini 
düşündüğünde, fikrini serbestçe söyleyecek ve kötülüğü 
engellemeye çalışacaktır. Gücü yeten gücünün yettiği kadar 
bu yetkiyi kullanmak zorundadır. Bu, Kur’an’da bir farz olarak 
bildirilmektedir. “Sizden hayıra çağıran, iyiliği emreden ve 
kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa 
erenler onlardır. A’li İmran suresi 104. ayet.

Bir toplumda kötülüklere kimse ses çıkartmaz ve fikrini söylemezse, 
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o zaman kötülükler hızla yayılarak toplumu bozar. Doğru yoldan 
çıkan bir topluma da Allah, yardım etmeyeceğini şöyle anlatır. Bu 
geniş konu Maide suresinin 15. ayetinden 79. ayetine kadar ince 
ince anlatılır... İsrailoğullarının Allah tarafından lanetlenildiğinin 
anlatıldığı ve alçaklığa düşürüldüklerinin vurgulandığı olayların 
özeti 79. ayette şöyledir: “İşledikleri herhangi bir kötülükten 
birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları 
ne kötüydü” Maide suresinin ilgili ayetleri okunduğunda, 
suskunluğun, haksızlığa karşı çıkılmayışın toplumu nasıl 
çökerttiğini anlayacaksınız. Günümüzde toplumumuzda had 
safhaya varan nemelazımcılığın sonu ne olacak, düşünelim 
ve kötülüğe karşı çıkalım. Doğruyu bulmak için Kur’an meali 
okuyalım diye dua ederim.

NESLİN DEVAMI-KORUNMASI

HAK VE SORUMLULUĞU 
Bismillahirahmanirahim
Yüce Allah, insanı yaratırken verdiği iyi ve kötü nitelikler yanında, 
insanın neslini kıyamete kadar korumasını murad ederek, ona 
çoğalma hakkı vermiştir. Her şeyi yaratan Allah, neslin devamı 
için, insana, gerekli tüm nimet ve imkânları da yaratmıştır.

Her şeyi bir ölçüye göre yaratan Allah, temel hak ve özgürlüklerin 
kullanılmasına da sınırlar getirmiştir. Temel hak ve özgürlüklerin 
kullanılması serbestisine sahip olan insan, bu hakları Allah’ın 
koyduğu sınırlar içerisinde kullanırsa, hem bu dünyada ve hem 
de ahirette mutlu olacaktır.

Allah önce Hz.Âdem’i yaratmış ve aynı nefisten, yani aynı 
cinsten Hz.Havva’yı yaratmıştır. Neslin devamı için evlilik 
kurumunu yaratmış ve bunu da kurallara bağlamıştır. Bu husus 
A’raf suresinde şöyle anlatılmaktadır.  “Allah, sizi tek nefisten, 
aynı cinsten yaratan ve kendisi ile huzur bulsun diye, 
eşini de aynı türden var edendir.” A’raf suresi 189. ayet... 
Ayetin devamında, Hz.Âdem’in Hz.Havva ile birleşmesini ve 
çocuklarının olması da anlatılmaktadır. Hz.Âdem ile Hz.Havva 
“Eğer bize sağlıklı bir evlat verirsen, elbette şükredenlerden 
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olacağız” diye Allah’a dua etmişlerdir... Ayetin temel mesajı, 
ailede huzurun önemi ile evladın oluşumundan itibaren doğuma 
kadar duanın önemine vurgu yapılmasıdır. Evlatların neslin 
devamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri, aile ortamında 
olacak güzel ahlaka bağanmaktadır.

Kur’an Müslümanların evlenip çoğalmalarını ister ve teşvik 
eder. Bu husus Nur suresinin 32 ve 33. ayetlerinde söyle 
anlatılmaktadır. “Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve 
cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer 
bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfu ile zenginleştirir. 
Allah, lütfu geniş olandır. Kullarını hakkıyla bilendir.” Nur 
suresi 32. ayet.

İslam evlilik dışı ilişkileri dışlamakta, yasaklamaktadır. Zina 
eden erkek ve kadının hak önünde çeşitli cezalara çarptırılması 
söz konusudur.

Kur’an, evlilik dışı çoğalmayı neslin bozulması olarak 
değerlendirmektedir. Bunun insanlığın geleceği için çok 
zararlı olacağı bildirilmektedir. İsra suresinde şu şekilde 
açıklanmaktadır. “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü zina, son 
derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.” İsra suresi 32. 
ayet.

Evlilik dışı beraberlikler neslin devamını bozduğu gibi, cinsler 
arası sevgi ve saygıyı da ortadan kaldırır. Zina gibi çarpık ilişkiler, 
kişi ve toplum ahlakını tamamen bozar ve eşcinsellikler gibi 
kötü davranışlar ortaya çıkarır. Bugün batı medeniyeti denen 
ülkelerin insanları arasında yaygın olan çarpık ilişkiler ile ortaya 
çıkan eşcinsellik bir insan hakkı(!) olarak değerlendirilmektedir.

Sözlerin güzeli olan Kur’an’ı okuyan ve öğrenerek Kur’an 
ahlakı ile ahlaklanan insanlar bu kötü duruma hiç bir zaman 
düşmeyeceklerdir.. Müslüman kardeşim, Kur’an meali oku ve 
temel hak ve özgürlüklerini doğru olarak öğren ve yaşa diye dua 
ederim.
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ŞEREF VE HAYSİYETİN 

KORUNMASI HAKKI 
Bismillahirahmanirahim
Yüce Allah, insanı Allah’ın varlığı ve birliğini tanıma eyiliminde 
yaratmıştır. Hanif yaratılan ve dünyaya halife olarak gönderilen 
insana daha başlangıçta bolca avans ve kredi verilmiştir. Bunlar 
yanında öğüt olarak Kur’an ve O’nun öğreticisi Efendimizi 
peygamber olarak görevlendirilmiştir. Sayılamayacak kadar 
nimet de insan için yaratılmıştır. Bunlar İsra suresinde şöyle 
anlatılmaktadır. “And olsun ki: Biz insanı şerefli kıldık. 
Onların karada ve denizde gezmesini sağladık, temiz 
şeylerle rızıklandırdık. Yarattıklarımızın çoğundan üstün 
kıldık.” İsra suresi 70. ayet. Yüce Allah güzeldir ve güzeli sever. 
İnsanı da güzel yaratmıştır. İnsan haklarından biri de, en güzel 
şekilde yaratılan insanın, şeref ve haysiyetini koruma hakkıdır.

İnsan, bu dünyada Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olarak 
yaşadığı sürece, Kur’an ifadesiyle “ahsen-i-takvim” yani 
en güzel yaratılmış olarak, şeref ve haysiyetini korumuş 
olarak yaşayacaktır. Aksi halde yine Kur’an ifadesiyle 
“esfele safilin” yani aşağıların aşağısı olarak, şeref ve 
haysiyetini kaybedecektir… Bu hususlar Tin suresinde şöyle 
açıklanmaktadır. “Biz insanı en güzel şekilde yarattık. Sonra 
onu aşağıların aşağısına indirdik.” Tin suresi 4 ve 5. ayetler. 
Haysiyet ve şerefini koruyan Müslüman, Kur’an ahlakı ile iyi işlere 
koşan insandır. Temelde hanif ve şerefli olarak yaratılan insan, 
şeref ve haysiyetini de aynı şekilde koruyan insan olmalıdır. 
Müslüman, adaletli, sabırlı, sözünde duran, alçak gönüllü, 
temiz, dengeli, bilgili ve sözün güzelini söyleyen insandır. Bu 
insan, diğer insanlara ve varlıklara da iyi davranan hoşgörü 
sahibi Müslüman’dır. Bu insan Allah’ın sevdiği bir kuludur. A’li 
İmran suresi bu insanı veciz bir şekilde tarif etmektedir. “Onlar, 
darlıkta ve bollukta Allah yolunda harcarlar, öfkelerini 
yenerler ve insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever.” 
A’li İmran suresi 134. ayet.

Kur’an’a göre Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Şeref ve 
haysiyetini korumakla emrolunan Müslüman, birbirleriyle 
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ilişkilerinde çok dikkatli olmak zorundadırlar. Aksi halde 
birbirlerine zarar vererek Allah’ın emrine uymazlar. Müslümanlar, 
ellerini dillerini ve ilimlerini Allah’ın emrettiği doğru yolda 
kullanmalıdırlar. Müslüman Kur’an’ı kendi dilinde okuyacak, 
anlayacak ve Kur’an ahlakı ile yaşayacaktır. Bu Müslüman, 
Allah’ın verdiği şeref ve haysiyete layık olan ve onu yaşayışında 
gösteren ve koruyan bir kul, bir Müslüman ve şerefli bir insandır.

İnsanların kendi aralarında uymaları gereken ahlak ve görgü 
kurallarının anlatıldığı Hucurat Suresinde, aynı zamanda 
şeref ve haysiyetin korunmasının davranış biçimlerine de 
yer verilmektedir. Hucurat suresinde ahlaki ana başlıkların 
bazıları şunlardır: “Birbirinize lakap takmayın” , “Kiminiz 
kiminizi çekiştirmesin” “Birbirinizle alay etmeyiniz” “Kendi 
kendinizi ayıplamayınız”. Kıymetli okuyucularım! Hucurat 
suresi on sekiz ayetten ibarettir. Bu sureyi baştan sona kadar 
okursanız, kendinizi imtihan etmiş olursunuz… Kur’an meali 
okuyalım ve dinimizi Allah’tan öğrenelim diye dua ederim.

KUR’AN’A GÖRE EŞİTLİK 
Bismillahirahmanirahim
İslam’da herkes eşit haklara sahiptir. İnsan şahsi yaşamında 
bağımsızdır. İslam’da eşitlik ölçeği “İnsanlar kardeştirler” ayeti 
ile Efendimizin “Müslüman Müslüman’ın kardeşidir” ifadesinden 
anlaşılmaktadır... Müslüman esasta kardeşinden üstün değildir. 
Üstünlük takvadadır. Yasal olarak aynı haklara sahiptir ve eşittir. 
Anayasamızda eşitlik ilkesi esastır.
Tüm insanların ana mayası topraktır. Peygamberlerin yakınları 
da bu eşitliğin dışında olamazlar. Her insan Allah’ın kuludur. Hud 
suresinin 25–49 ayetleri arasında Nuh peygamberin kıssası 
anlatılmaktadır. Bu kıssada Nuh peygamber ile tufanda boğulan 
oğlu arasında geçen konuşma ve Allah ile Nuh arasında geçen 
konuşma anlatılmaktadır. Nuh: “Rabbim! Şüphesiz oğlum da 
ailemdendi” diye boğulan oğlu için dertlenirken, Allah “Ey Nuh! 
O senin ailenden değildir. O’nun yaptığı kötü bir iştir.” Burada şu 
anlam vardır. O senin yolunda değil yaptığının cezasını çeker. 
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Yüce Allah’ın değer verdiği insan, soyla, ırkla, renkle, kullandığı 
dil ile değil takva üzere olan, yani Allah’ın emir ve yasaklarına 
gücü ölçüsünde uyan insandır.
Hucurat suresinin 13. ayeti, Allah katında üstün olan insanın 
tarifi yapılmaktadır. “Ey insanlar! Biz sizi bir dişi ve bir 
erkekten yarattık ve birbirinizi tanımanız için, sizi boylara ve 
kabilelere ayırdık. Allah katında üstün ve değerli olanınız, 
O’na karşı gelmekten en çok sakınanızdır. Şüphesiz Allah, 
hakkıyla bilendir ve hakkıyla haberdar olandır.” Yaratılışta 
eşit olan insan, takvada ayrılmaktadır. Allah’ın yasası bu... 
Efendimiz, veda hutbelerinde eşitlik konusunda şunları 
buyurmuştur. “Ne bir Arap’ın ne bir Aceme ve ne bir Acem’in 
Arap’a üstünlüğü yoktur. Ne bir Arap’ın bir beyaza ve ne bir 
beyazın Arap’a üstünlüğü yoktur. Soy sop ile bir üstünlük 
ve imtiyaz yoktur. Üstünlük ancak takvadadır” Allah’ın emir 
ve yasaklarına gücü ölçüsünde uyan, Kur’an’ı okuyan anlayan 
ve Kur’an ahlakı ile yaşayan da, dengeyi, eşitliği kendi keyfine 
göre bozmaz. Nefsinin ve dünya nimetlerinin esiri olanlar, 
kendilerini üstün görürler ve diğer insanlara tepeden bakarlar.
Kur’an’ın şifa kaynağından uzak kalan bu insanlar, Efendimize 
karşı geldikleri gibi, daha öncekiler de semavi dinleri kabul 
etmemişlerdi. Bu karşı çıkanlar ve üstünlük iddiaları, Sebe’, 
Mü’minun ve Zuhruf surelerinde dile getirilmektedirler. “Biz 
hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın şımarık 
zenginleri ‘Biz sizlerin getirdiklerinizi inkâr ediyoruz’ 
demişlerdir.” Sebe’ suresi 34. ayet.
“Ey Muhammed! Biz senden önce herhangi bir memlekete 
gönderdiğimiz uyarıcıya, oranın şımarık zenginleri ‘Doğrusu 
babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de elbette onların 
izinden gitmekteyiz’ derlerdi.” Zuhruf suresi 23. ayet.
Müslüman kardeşim! Dinimizi Kur’an meali okuyarak Allah’tan 
öğrenelim. Sadece takvada üstün olacağımızı bilelim. İyi ve 
faydalı işler üretelim ve temiz bir inançla ve kalple Allah’a ibadet 
edelim diye dua ederim.
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KUR’AN’A GÖRE SORUMLULUK
Bismillahirahmanirahim
İslam’da kişi yaşamında serbesttir. Hiçbir kişi başkasının 
yaptıklarından sorumlu değildir. İslam’da insanın sorumluluğunun 
şahsiliği, hem işinde ve hem de ibadetinde esastır. Günah 
işleyen cezasını çeker, bir başkasının günahı çekmesi söz 
konusu değildir. Bu konuda vekillik, vekâlet yoktur... Bu 
dünyadaki eylemlerin hesabı ahirette sorulacaktır. Bunu bilen 
Müslüman sorumluluğunu bilecek ve gücü ölçüsünde Allah’ın 
emir ve yasaklarına itaat edecektir.

Yüce Allah, bir kimseyi gücü ölçüsündeki işlerin sorumluluğu ile 
yükümlü tutmaktadır. Allah, insana gücü ölçüsünde yük yükler. 
Bu konu en geniş anlamda Bakara suresinin 286. ayetinde 
anlatılmaktadır. “Allah, kişiye ancak gücünün yeteceği kadar 
yük yükler. Kazandığı iyilik lehine, ettiği kötülük aleyhinedir. 
Rabbimiz! Eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi 
sorumlu tutma. Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin 
gibi, bize ağır yük yükleme. Rabbimiz! Bize gücümüzün 
yetmeyeceği şeyi taşıtma, bizi affet bizi bağışla, bize acı. 
Sen bizim Mevla’mızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize 
yardım et” Bakara suresi 286. ayet.

Bu ayette dikkati çeken husus, insanın sorumluluğunu 
kolaylaştıran Rabbimiz, ayrıca dua ile bağışlanma vaad 
etmektedir. İslam kolaylık dinidir ve Allah’ın bağışlama ve affı 
geniştir.

İslam’da sorumluluğun şahsiliği, Müslüman’ın üzerine düşen 
görev ve ibadetlerinin yapılmasında, aklını en doğru şekilde 
kullanması zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. 
Müslüman sorumluluk alanında, “Ben kendimden başkasını 
düşünmek zorunda değilim.” hakkına sahip değildir. 
Nemelazımcılık yapamaz. Kendi sorumluluğu yanında toplumsal 
sorumluluğu da vardır.

Toplumsal sorumluluğu da gücü ölçüsünde göğüslemek görevi 
vardır. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyemez. Bu ve 
benzerlerini diyenler Allah indinde sorumludurlar...
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Müslüman yaptığı zerre kadar bir iyiliği ahirette göreceği gibi, 
kötülüğü de aynen görecektir. Bu durum Maide suresinin 
105. Ayetinde şöyle anlatılmaktadır. “...Hepinizin dönüşü 
Allah’adır. İşlemekte olduklarınızı size haber verecektir.” 
Tevbe suresinin 71. ayetinde sorumlulukta dayanışma 
emredilmektedir. “Mü’min erkekler ve Mü’min kadınlar 
birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emrederler ve kötülüğe 
engel olurlar.” Enfal suresinin 25. ayetinde fitneye engel 
olmak gerektiği vurgulamaktadır. “Aranızda sadece zalimlere 
erişmekle kalmayacak fitneden sakının Allah’ın azabının 
şiddetli olduğunu bilin.”

İnsanlığın günümüzde düştüğü tüm dünyayı saran zulümlerin 
ızdırabı, iyiliğin emredilmemesi ve kötülüğün engellenmemesi 
sonucudur. Hatta bu gün bırakınız iyiliği kötülüğü yapanlar 
baş tacı edilmektedir... Her gün yeni bir fitnenin ortaya atıldığı 
ülkemizde fitne, Müslümanlığın doğru anlatılması ve doğru 
anlanması ile önlenebilir... Müslüman kardeşim! Kur’ an 
mealini okuyarak kendi sorumluluğunu ve topluma karşı olan 
sorumluluğunu öğrenmelisin. Sokakta, siyasetçilerin oy için 
İslam’ı siyasete alet ettiklerine aldanmamalısın.

Kur’an’dan öğreneceğin sorumluluk anlayışınla, hem bu 
dünyada ve hem de ahirette mutlu olacaksın, Allah’ın vaadi 
budur. Yüce Allah, sorumluluğun bilincinde olan kullarından 
olmamızı nasip etmesini dilerim.
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YAZILARIMDA DUYGULANDIĞIM 

ANLARDAN 

BİR DUYGU DEMETİ

SENSİN RABBİLALEMİN
Yüce olan, bir olan, 
Eşi, zıddı olmayan, 
Âlemleri yaratan, 
Sensin Rabbilalemin.
 
Âlemlere rahmet eden, 
Affedici, affı seven, 
Açığı, gizliyi bilen, 
Sensin Rabbilalemin.

Ebedi Sen, Sen’de Ezel. 
Kulların Sana özel. 
Yarattıkların hep güzel 
Güzel Sensin Rabbilalemin.

Sözün güzeli Kur’an. 
Çağrının güzeli ezan, 
Her şeye kadir olan, 
Sensin Rabbilalemin.

Ayetlerin anlatır Seni
Sen bilirsin Kendini. 
Bilinmezlerin bileni, 
Sensin Rabbilalemin.

Var olduğunu bildiğim, 
Hesap günü göreceğim, 
Doyulmaz sevdiğim, 
Sensin Rabbilalemin... 

Adnan YARAR 
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KUR’AN

Her derde deva olan,
A’dan Z’ye bilgi veren, 
Eğriyi doğruyu bildiren, 
Sözün güzeli yüce KUR’AN

Okuyana öğüt olan, 
İnanlara yol gösteren, 
Okundukça ruha sinen, 
Sözün güzeli yüce KUR’AN.

Bana Allah’ı anlatan, 
Hz. Muhammed’i sevdiren, 
Beni özüme götüren, 
Sözün güzeli yüce KUR’AN.

Özüm-sözüm Hanif benim,
Allah’tan geldim, O’na dönerim, 
İki cihanda, rehberim,
Sözün güzeli yüce KUR’AN…

Adnan YARAR
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EFENDİM YA MUHAMMED 
Rabbim nasip etti, vardım Kâbe’ye. 
Misafir oldum, Rabbin evine.

Tavaf ettim Kâbe’yi, döne döne. 
Dualarla Rabbime, ya Muhammed!

Ziyaretine geldim, Mekke’de evine. 
Gönlüme doldun, ya Muhammed!

Kokunu aldım, seni andım, 
Düştüm izine, ya Muhammed!

Çıkamadım Hira’ya. Güvenemedim,
Yaşlı dizlerime ya Muhammed!

Allah’a hamd ile döndüm, döndüm de Kâbe’de 
En çok Hamd’ini sevdim, ya Muhammed!

Kabrine geldim. Medine’de, 
Haberin oldu elbet, ya Muhammed! 

Senin sevdana, doyamıyor,
Dayanamıyordum, ya Muhammed!
 
Döneceğim Rabbime, bir gün elbet. 
Özledim, Efendim ya Muhammed!       
                            Adnan YARAR 
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…..
Rabbim yarattıklarına, dedi “OL”’
Akıl verdi insana bol bol
Kur’an’da gösterdi, iki yol...
 
Seçersen doğru yol, dedi cennette “OL”
Seçersen yanlışı yol, dedi cehennemde “OL!” 

Adnan YARAR 

İNSAN
Alevden yaratıldı can.
Sonradan büyüklendi, oldu şeytan. 
Topraktan yaratıldı, İnsan.
Yüce Allah diledi, oldu sultan. 
Âdem’i kandırmıştı, şeytan.
Yüce Mevla dedi, ey insan!
Rehberin olsun, KUR’AN 

Adnan YARAR
 

EY GÖNLÜM
Rabbim ruhla verdi, seni bana, ey gönlüm!
Bebekliğimde rüyamda, dudağımdaki gülücük, sendin...
Günler, aylar, yıllar, geçti. Saç ağardı, bel büküldü.
Yorgun beden, toprağı istiyor, artık.
Son yolculuğumda Rabbime, bir gülücük kal. 
Dudağımda ey gönlüm! 

Adnan YARAR
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İNSAN VE AHLAKI
Sperm ile yumurta birleşiyor, 
Bir çiğnem et oluyor. Karanlıkta...
Bebek ne çekiyor, gelirken dünyaya, aydınlıkta…
Zorluklar yaşıyor hayatta. 
Ecel geliyor bir gün, ölüp gidiyor…
Kazanmışsa cehennemi hayatta; 
Ebedi kalıyor, karanlıkta...
Kazanmışsa cenneti hayatta;
Ebedi yaşıyor aydınlıkta…

Adnan YARAR

ZULÜM VE ÇARE
Açıp ağzını yumarsın gözünü, Konuşursun boş söz, 
Tıka basa yersin, dinlemezsin hiç söz. 
Her hareketin zulüm, 
Sana, ham insan. 
Islahın için derman, Kur’an’ı verdi Mevlan. 
Sarıl, Allah’ın ipine heman....

Adnan YARAR 
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ÖMÜR
Ömür, bizimle beraber ölüme akıp giden, biten sermaye. 
Ömür, bizim gibi,”Bir varmış bir yokmuş” diye bilinen hikâye.
Saatin yelkovan tık tıkları ile geçer saniyeler. 
Akrebi ses çıkartmaz, duyulmaz saatler. 
Saniyeler, saniyeleri, saatler saatleri kovalar. 
Gündüz geceyi, gece gündüzü aralar...
Bahar kışı açar, kış sonbahara karışır.
Kış sonbaharı örter, bahara karışır.
Ömür tükenir, ruh uçar, beden toprağa, karışır.
İnsan kâr ve zararıyla ahirette tanışır               Adnan YARAR

EZAN
Ezan beş defa okunuyor 
Kulağının dibinde. 
Allah çokça anılır, 
Bu çağrının özünde.

Mü’min duyar bu çağrıyı, 
Sabahın seherinde. 
Kalkar tatlı uykudan, 
Abdest alır serinde.

Sözün güzeli Kur’an.
Namaza çağrı ezan. 
Namaz kirleri yıkayan,
Gerçek temiz bir umman.              
                                      Adnan YARAR
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 DUA
Açarsın ellerini Allah’a, 
Başlarsın isteklerle duaya. 
Yalvarır yakarırsın Mevla’ya, 
Bağlarsın sonunu Fatiha’ya.

Tüm duaların özü Fatiha. 
Mümin okur günde kırk defa. 
Yüce Allah kabul eder duayı,
Kul bilerek okursa Fatiha’yı.

Allah’a yönel, kıl namazı!
Oku her rekâtta Fatiha’yı!
Allah’ı an, içten yap duayı!
Yürekten iste, Allah’tan rızayı!  

Adnan YARAR
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SONSÖZ
Ben bir din âlimi değilim. Müslüman’ım ve Allah’ın Mü’min 
bir kulu olmaya çalışan bir Araştırmacı Gazeteciyim. Benim 
yazılarımda eksik ve fazla vardır, her Allah’ın kulunda olduğu 
gibi... Eksik ve fazlalarımdan dolayı bağışlaması bol Rabbimin 
affına sığınıyorum...

Buraya Mustafa İslamoğlu’nun veciz bir cümlesini alıyorum 
“Kur’an’a kurban olmayı, cihana sultan olmaya tercih ederim” 
Kur’an’ı okuyan anlayan ve Kur’an’la yaşayanı Allah, Kur’an’a 
âşık eder. Aşığı olduğum Kur’an ile ilgili yazılarıma Allah’ın 
izini ile devam etmek istiyorum. Bir ayet ile son söze nokta 
koyuyorum.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

“Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem ve denizler mürekkep 
olsa, buna yedi misli deniz daha eklense yine de Allah’ın 
sözleri bitmezdi. Yalnızca Allah’tır her işinde mükemmel ve 
her şeye gücü yeten”. Lokman Suresi 27. ayet.
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YARARLANILAN KAYNAKLAR 

Ömer Rıza Doğrul  Tanrı Buyruğu
Elmalılı Hamdi Yazır  Hak Dini Kur’an Dili
Mevdudi   Tefhim-ul Kur’an ve Hz. Muhammed
Fazlurrahman   Ana Başlıklarıyla Kur’an
Seyyid Kutup   Fızılal-i Kur’an
Yaşar Nuri Öztürk  Kur’an’daki İslam
Mustafa İslamoğlu  Hayat Kitabı Kur’an
Tahsin Emiroğlu  Nuzul Sebepleri 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ANA KİTAPLARI
Kur’an-ı Kerim ve Mealleri 
Kur’an Yolu 
Konularına göre Kur’an 
Sahih-i Buhari
Rıyazüssalihin
Peygamberler Tarihi 
İslam Tarihi 
Taberi Tarihi 
Endülüs Tarihi
Hz. Muhammed’in Hayatı

Din Adamlarının muhtelif kitapları

Gazali ve İbni Rüşt gibi. vb.




